
     
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
  

 

 قناة عبرية: السلطة طلبت من واشنطن الضغط على الدول العربية الستئناف مساعداتها المالية
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 محكمة االحتالل بالقدس ترفض طلبا لوقف تجريف مقبرة اليوسّفية
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  السلطة:
 6 يؤكد ضرورة مواجهة الحقيقة مع االحتالل وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية عباس  2.
 6 يصدر قرارا بتشكيل لجنة وطنية لإلصالح اإلداري عباس  3.
 6 قناة عبرية: السلطة طلبت من واشنطن الضغط على الدول العربية الستئناف مساعداتها المالية  4.
 7 اشتية يدعو األمم المتحدة إلنشاء قاعدة بيانات لمحاكمة المستوطنين على إرهابهم  5.
 7 م التزام االحتالل بب"القرارات الدولية""تنفيذية منظمة التحرير" تطالب بوضع حد لعد  6.
 7 اشتية: القدس أولوية للقيادة والحكومة  7.
 8 يحذر من خطورة األوضاع في القدس الهدمي  8.
 8 مشاركة في الجريمة "ج"طق الصمت الدولي على حرب االحتالل في المنا ة:"الخارجية" الفلسطيني  9.

 8 بضم مناطق لتخريب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية "إسرائيل" الفلسطينية تتهم "الخارجية"  10.

 9 "إسرائيل"السلطة الفلسطينية ترحب بتأجيل االتحاد األفريقي الحسم في عضوية   11.
 

  المقاومة:
 9 القسام توجه رسالة لألسرى: اقترب موعد تحريركم  12.
 10 أسرى حماس يحذرون االحتالل من االستفراد بأي أسير مهما كان انتماؤه  13.
 10 لمنظمةالديمقراطية وحزب الشعب يعلنان تراجعهما عن قرار مقاطعة اجتماعات تنفيذية ا  14.
 11 جبارين: صفقة تبادل األسرى الجديدة ستكون مشرفة  15.
 11 يوسف: المقاومة ستفي بوعدها بتحرير األسرى واالحتالل سيرضخحسن   16.
نهاء معاناة األالجهاد تعلن نيتها أسر جنود جدد   17.  11 سرىلمبادلتهم وا 
 12 يصرون على مطالبهم دفعة واحدة عن الطعام أسرى الجهاد المضربون  18.
 12 : إذا كانت مريم البتول خانت فإن أهلنا بالناصرة خانوا"جلبوع"مهندس الفرار من   19.
 13 القدس في صفقة التبادلتقدير إسرائيلي: حماس تريد إدخال   20.
 13 : وقف المخصصات من الصندوق القومي لن يدفعنا لتبديل المواقفالصالحي  21.
 14 المقاومة تختبر صواريخ جديدة في بحر غزة وجيش االحتالل يهاجم الصيادين  22.
 14 يبحثان تطورات األوضاع وتثبيت وقف إطالق النارالعمادي و السنوار   23.
 14 .. حماس: المقاومة قادرة على تدفيع االحتالل الثمن.في ذكرى اغتيال زئيفي  24.
 15 الشعبية: الضفة تعيش حالة فوضى وفلتاًنا أمنيًّا نتيجة تقصير السلطةبقيادي   25.
 15 االحتالل يعتقل فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقدس  26.
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 15 نعيم: قرار االتحاد األفريقي خطوة في االتجاه الصحيح  27.

 16 السوري مدحت الصالح الشهيد حماس تنعى  28.
    

  :اإلسرائيليالكيان 
 16 توافق على اتفاق بين غانتس والمستوطنين حول أراٍض قرب رام هللا "العليا اإلسرائيلية"  29.
 16 خالفات بين بينيت والبيد بشأن القنصلية األمريكية في القدس  30.
 17 إلى الحفاظ على استقرارهابينيت يدعو حلفاءه في الحكومة   31.
 18 اتهامات للحكومة اإلسرائيلية بالسماح للفلسطينيين ببناء آالف المنازل  32.
 18 مليارات شيكل لتمويل هجوم إسرائيلي محتمل في إيران خمسة  33.
 18 لميركافا الثانية تخرج من خدمة جيش العدوعامًا... ا 40بعد   34.
 19 استمرار الهجمات اإللكترونية على المؤسسات الطبية التابعة لالحتالل  35.
 19 وهذه هي األسباب .االنتحار يتسلل إلى صفوف اإلسرائيليين في "الجيش الذي ال يقهر"..  36.
 19 جنود إسرائيليين خالل شجار بقاعدة عسكرية 8إصابة   37.
 20 أن ُتستهدف بها إذا اندلعت حرب مع حزب هللا؟ "إسرائيل"ما عدد الصواريخ التي تتوقع   38.
 20 هندتستأنف مفاوضات التجارة الحرة مع ال "إسرائيل"  39.
 20 ساعر: ندرس تشريع قوانين أخرى متعلقة باالعتقاالت واإلتاوة  40.
 21  : "إسرائيل" وسبع دول تبدأ تدريبات عسكرية جوية مشتركة«العلم األزرق»التدريب العسكري الدولي   41.
 21 سرائيلية ترصد ميزانيات لمراقبة البناء الفلسطيني بالمناطق )ج(الحكومة اإل  42.
 22 انخفاض في معدل تجنيد البدو في جيش االحتالل اإلسرائيلي  43.
 23  تشكيك إسرائيلي بمزاعم كوخافي حول االنضمام للوحدات القتالية  44.
 24 آالف طبيب يهودي 3للجم نسبة األطباء العرب: الحكومة اإلسرائيلية ستستقدم   45.

 
  :األرض، الشعب

 25 االحتالل يجدد سياسة اقتحامات األقصى  46.

 25 محكمة االحتالل بالقدس ترفض طلبا لوقف تجريف مقبرة اليوسّفية  47.

 26 مؤسسة القدس تحذر من عرض محكمة إسرائيلية لسكان الشيخ جراح  48.

 26 الحركة األسيرة تعلن فشل الحوار مع إدارة سجني رامون وهداريم  49.

 27 المضربين انضمام ثالث أسيرات لإلضراب عن الطعام إسناًدا لباقي األسرى  50.
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 27 العدو يمنع األسيرة المحررة نسرين أبو كميل من لقاء عائلتها في غزة  51.

 27 االحتالل يسحب هوية األسير المحرر صالح الحموري  52.

 28 لعاممنزاًل ومنشأة فلسطينية منذ بداية ا 241االحتالل هدم   53.

 28 يديعوت أحرونوت: ارتفاع ملحوظ في اعتداءات المستوطنين في الضفة  54.

 28 االحتالل يقيم محطة حافالت ضخمة للمستوطنين جنوب نابلس  55.

 29 جالودمستوطنون يقطعون مائة شجرة زيتون ويسرقون ثمار أخرى في   56.

 29 في اللد يخوضون صراًعا ضد خطة بناء تهدف لطردهم من المدينة ونهآرتس: الفلسطيني  57.

 30 ةتواصل أعمال إزالة األنقاض في مخيم اليرموك بسوري  58.

 30 تخدامها الحتياجاتهم الشخصيةجنود االحتالل يصادرون سيارات فلسطينية الس  59.

 30 للشيكل اإلسرائيلي "مكب"الضفة الغربية تخشى التحول الى   60.

 31 "مهرجان التراث الفلسطيني" في لندن يجمع الجالية والمتضامنين  61.
 

  األردن:
 31 تتعرض ألبشع هجمة إسرائيلية بهدف تهويدها وتهجير أهلهانائب أردني: القدس   62.

 
  عربي، إسالمي:

 32 ربع مليون إسرائيلي زاروا اإلمارات خالل عام من التطبيع  63.

 32 البرلمان العربي يدعو لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة سجون االحتالل  64.

 32 دمشق تتهم االحتالل اإلسرائيلي باغتيال أسير محرر في الجوالن  65.

 33 48هو ما حصل في اللد والرملة عام  67معهد إسرائيلي: ما حصل من تهجير في الجوالن عام   66.

 33 أي وجود إسرائيلي قرب حدودها إيران تبلغ دول الجوار أنها لن تتحمل  67.

 33 "إسرائيل ليست عدّوا لتونس: "تصريح لوزير الخارجية األسبق يثير جدال واسعا  68.

 34 تجري اتصاالت مع جزر القمر إلقامة عالقات دبلوماسية "إسرائيل""واي نت":   69.

 34 عتقال فلسطيني في السعودية بتهمة "اإلساءة لولي األمر"ا  70.
 

  دولي:
 34 "لفتح صفحة جديدة في العالقات"وزيرة خارجية السويد تصل إلى تل أبيب:   71.
 35 ير المناهج التعليميةتغي بعد إالّ  لألونروا األوروبّيون على ُخطى األميركّيين: ال أموال  72.
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 36 بيت لحمبيطالبون الخارجية األمريكية بالتدخل لوقف االستيالء على أراضي  أعضاء بالكونغرس  73.

 36 والسعودية "إسرائيل"بومبيو: موقف أمريكي حازم من إيران شرط للتطبيع بين   74.
 

  التحوارات ومقا
 36 ميير شفيق... الخطر يدهم المسجد األقصى  75.
 39 سمير حمتو... لعنة التنسيق األمني والمطلوب فلسطينيًّا لمواجهته  76.
 42 غيورا آيليد... إسرائيل أمام تحدي "السايبر"  77.

 
 44 :كاريكاتير

*** 
 
 
 
 

 جديدةتبادل أسرى  على موعد قريب مع صفقةنحن حماس:  .1
أكدت حركة "حماس" في الذكرى العاشرة لصفقة وفاء األحرار أيها ستبذل كل الجهود لإلفراج ع  
يسايي، مردفة فيح  شعب ال يمك   األسرى، مشددة على أ  تحرير األسرى واجب دييي ووطيي وا 

إ  قضية األسرى  ،وقالت الحركة في تصريح صحفي اه في السجو  مهما كلف الثم .أ  يترك أسر 
تقف على سلم أولويات المقاومة، ول  يهدأ ليا بال حتى ييال أسرايا الحرية، مضيفة أييا على موعد 
رغامه على الرضوخ لمطالب المقاومة التي ال مياص  قريب مع صفقة جديدة بعد إجبار االحتالل وا 

 ال تلبيتها والتعاطي معها.أمامه إ
وأكدت أ  اإلفراج ع  جيود االحتالل المأسوري  في قطاع غزة ل  يكو  له ثم  سوى اإلفراج ع  
أسرايا م  سجو  االحتالل، ول  يكو  هياك أي ثم  آخر يمك  أ  تقبل به المقاومة، وعلى حكومة 

ي الوحيدة التي يمك  أ  تعيد االحتالل أ  توقف تهربها وتصارح جمهورها بأ  صفقة التبادل ه
وشددت الحركة على أ  تحرير األسرى والعمل م  أجله هو مسار  الجيود المأسوري  في غزة.

استراتيجي لدى حركة حماس؛ عملت م  أجله، وقد قدمت الحركة وال تزال تقدم وتبذل في سبيل ذلك 
 كل الوسع، ول  تتراجع ع  هذا اليهج قيد أيملة.

 18/10/2021 ،موقع حركة حماس
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 يؤكد ضرورة مواجهة الحقيقة مع االحتالل وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية عباس .2
محمود عباس، مساء اإلثيي ، اجتماعا للجية التيفيذية  يةفلسطييال السلطةترأس رئيس : رام هللا

يظمة وأكد عباس ضرورة اإلسراع بعقد المجلس المركزي لم رام هللا.بلميظمة التحرير الفلسطييية 
التحرير الفلسطييية م  أجل ترتيب األوضاع الداخلية الفلسطييية وتعزيز قدرة المؤسسات الفلسطييية 
وتفعيلها وتعزيز وحدة فصائل ميظمة التحرير الفلسطييية، على طريق إيهاء االيقسام البغيض ووضع 

وطيي الفلسطييي المقر حد يهائي لمحاوالت تمزيق وحدة الساحة الفلسطييية والتشكيك في البريامج ال
وقد أقرت اللجية التيفيذية عقد دورة المجلس  في المجلس الوطيي الفلسطييي في دوراته المتعاقبة.

المركزي في موعد أقصاه أوائل كايو  ثايي، يحدد بالتيسيق بي  اللجية التيفيذية ورئاسة المجلس 
 الوطيي.

 18/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 يصدر قرارا بتشكيل لجنة وطنية لإلصالح اإلداري عباس .3
محمود عباس، يوم اإلثيي ، قرارا بتشكيل لجية وطيية  يةفلسطييال السلطةأصدر رئيس : رام هللا

وستتولى هذه اللجية، دراسة القوايي  واأليظمة  لإلصالح، برئاسة المستشار القايويي لرئيس الدولة..
يد إليها البياء المؤسسي في الدولة وكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية لجهة والهيكليات التي يست

اصالحها وتطويرها وترشيق هيكلياتها وترشيد يفقاتها وتحسي  أدائها، وضبط العالقة الوظيفية 
 والبييوية ما بييها وبي  المؤسسات التابعة لميظمة التحرير الفلسطييية.

 18/10/2021، نية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
 

 قناة عبرية: السلطة طلبت من واشنطن الضغط على الدول العربية الستئناف مساعداتها المالية .4
زعمت قياة ريشت كا  العبرية، الليلة الماضية، أ  السلطة الفلسطييية طلبت م  : ترجمة خاصة

 المالية التي كايت تقدمها لها.اإلدارة األميركية، الضغط على الدول العربية، الستئياف المساعدات 
وبحسب القياة، فإ  هذا الطلب تم تقديمه خالل اجتماع بي  المبعوث األميركي هادي عمرو مع 

وأشارت إلى أ  السلطة  مسؤولي  كبار في السلطة الفلسطييية في وقت سابق م  الشهر الجاري.
م  عدة دول لهذا العام، إال أيه  مليار شيكل كمساعدات 2.5الفلسطييية كايت تتوقع استالم حوالي 

 م  هذا المبلغ. %10فعلًيا ما تم تحويله فقط 
 19/10/2022، القدس، القدس
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 اشتية يدعو األمم المتحدة إلنشاء قاعدة بيانات لمحاكمة المستوطنين على إرهابهم .5
األرض قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إ  إرهاب المستوطيي  ل  يخيف أهليا أصحاب : رام هللا

يوم اإلثيي ، األمم المتحدة أ  تيشئ قاعدة  ودعا بمستهل اجتماع مجلس الوزراء والحق والزيتو .
بيايات خاصة بالمستوطيي  كأشخاص م  أجل محاكمتهم على أفعالهم اإلرهابية وغير الشرعية 

  الوصول وغير القايويية، مؤكدا أ  إرهاب المزارعي  وميعهم م  قطف ثمار زيتويهم ل  يثييهم ع
وطالب اشتية، طلبة الجامعات والشبيبة بالتواجد مع المزارعي  ومساعدتهم في قطاف ثمار  ألرضهم.

وأكد  زيتويهم، وقال: "سأشارك مع عدد م  الوزراء في قطف الزيتو  في أراضي سلفيت الصامدة".
فلسطييية، ما أ  إقامة محطة للباصات للمستوطيي  جيوب يابلس وعلى مساحة واسعة م  األرض ال

هو اال خطوة أخرى لضم هذه األراضي بما يخرق القايو  الدولي والشرعية الدولية، مطالبا األمم 
 المتحدة أيضا بتسيير فرق رقابة لما يجري في فلسطي .

 18/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 االحتالل بب"القرارات الدولية""تنفيذية منظمة التحرير" تطالب بوضع حد لعدم التزام  .6
طالبت اللجية التيفيذية لميظمة التحرير الفلسطييية، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته : رام هللا

المباشرة وكذلك اإلدارة األميركية، ووضع حد لعدم التزام السلطة اإلسرائيلية القائمة باالحتالل القيام 
وايتقدت اللجية في بيا ، عدم التزام  لطرف اآلخر.بإجراءات أحادية الجايب تتعارض وحقوق ا

، و"بقرارات الشرعية 2334االحتالل بالقرارات المتعلقة بالقدس، وبيود قرار مجلس األم  الدولي رقم 
 ".2018الدولية ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطييي وفق قرار األمم المتحدة عام 

عقب اجتماع عقدته، يوم اإلثيي ، ضرورة اقترا  األقوال باألفعال، حتى "ال وأكدت اللجية التيفيذية، 
تضطر إلى التحلل م  االلتزامات، طالما أ  احترام هذه االلتزامات ليس متباداًل قوال وفعال م  كافة 

 األطراف المعيية".
 18/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 للقيادة والحكومة اشتية: القدس أولوية .7

ئيس وأعضاء الغرفة التجارية الصياعية في خالل استقباله رئيس الوزراء محمد اشتية،  : قالرام هللا
يوم األحد برام هللا: "إ  القدس تقع على خط أولويات القيادة والحكومة، وسيبقى أوفياء لها ، القدس

ا وصمود أهليا فيها، أمام ما تواجهه م  ولتاريخها الطاهر، وسيواصل عمليا لتعزيز وجوديا وروايتي
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وأكد أ  مجلس الوزراء سيعقد جلسة خاصة بمديية القدس  تهويد مستمر م  قبل االحتالل".
 ومحيطها قريبا أسوة ببقية المحافظات.

 17/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 من خطورة األوضاع في القدسيحذر  الهدمي .8
إ  إسرائيل القوة القائمة باالحتالل مستمرة في عملية »قال وزير شؤو  القدس فادي الهدمي،  رام هللا:

حدى هذه الممارسات الصالة الصامتة للمستوطيي  في المسجد األقصى،  تغيير الوضع القائم، وا 
وحذر الهدمي م  خطورة األوضاع في القدس، وقال  «..وممارسة طقوس تلمودية في موقع إسالمي

يوجد مخطط شمولي قائم على تغيير الوضع الجيوسياسي في المديية المقدسة، وتغيير الواقع » إيه
وقال وزير القدس إ  إسرائيل تدفع مخططات  «.الجغرافي عبر إقامة المشاريع االستيطايية الهائلة

آالف وحدة استيطايية في مطار القدس التاريخي؛ تقوم على توفير شبكة م  األيفاق  9لبياء 
واالستيالء على آالف الدويمات، إضافة للتطهير العرقي، وهدم الميازل، كما تيفذ حملة تطهير 

عائلة مهددة في  86ميزاًل مهددًا بالهدم، إضافة إلى  120عرقي تستهدف حي البستا  الذي يضم 
ما اتهم واتهم الهدمي، إسرائيل، بايتهاك القايو  الدولي، ك عائلة في الشيخ جراح. 28بط  الهوى، و

 المجتمع الدولي بالتراخي.
 18/10/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 مشاركة في الجريمة "ج"الصمت الدولي على حرب االحتالل في المناطق  ة:"الخارجية" الفلسطيني .9

حملت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي، المسؤولية ع  الصمت المريب تجاه حرب االحتالل : رام هللا
ى الوجود الفلسطييي في القدس والمياطق المصيفة "ج"، والتخاذل المستمر تجاه يتائج االستيطايية عل

وتداعيات هذه الحرب على مبدأ حل الدولتي ، واعتبرت أ  هذا الصمت مشاركة دولية في ارتكاب 
  جريمة االستيطا .

 18/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بضم مناطق لتخريب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية "إسرائيل" ة تتهمالفلسطيني "الخارجية" .10
الحكومة اإلسرائيلية تواصل »، إ  في بيا  يوم األحد قالت وزارة الخارجية الفلسطيييةرام هللا: 

محاوالتها لقلب مفاهيم ومرتكزات العمل السياسي المألوفة القائمة في الشرق األوسط رأسًا على عقب، 
جيدتها االستعمارية الحقيقية الهادفة باألساس إلى ابتالع الضفة الغربية المحتلة، وتخريب بما يخدم أ
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بعاصمتها  1967يوييو )حزيرا ( عام  4أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطييية المستقلة على حدود 
زاحتها ع  سلم االهتما مات القدس الشرقية، وفي الوقت ذاته، محاولة تهميش القضية الفلسطييية وا 

العربية واإلقليمية والدولية تحت ذرائع وحجج واهية، ولألسف الشديد تجد الحكومة اإلسرائيلية م  
 «.يتماهى ويتجاوب مع روايتها ومواقفها التضليلية

 17/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "إسرائيل"ية السلطة الفلسطينية ترحب بتأجيل االتحاد األفريقي الحسم في عضو  .11
رحبت وزارة الخارجية الفلسطييية بقرار المجلس التيفيذي لالتحاد األفريقي، يوم السبت، تأجيل الحسم 

وقد  في قبول أو رفض ميح إسرائيل صفة عضو مراقب باالتحاد إلى القمة المقبلة في فبراير/شباط.
مام الفوري إلسرائيل كعضو أشادت السلطة الفلسطييية بيجاح جهود "الدول الصديقة" بميع االيض

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطييية، في بيا  صحفي، دعمها لـ"الموقف  مراقب لدى االتحاد األفريقي.
 المسؤول لتلك الدول في ميع االيقسام داخل االتحاد األفريقي".

 16/10/2021. نت، الجزيرة
 

 القسام توجه رسالة لألسرى: اقترب موعد تحريركم .12

العسكري لحركة حماس كتائب القسام، رسالة قصيرة، تعهد فيها باقتراب موعد تيفيذ يشر الجياح 
صفقة تبادل األسرى الجديدة مع االحتالل، وذلك في الذكرى العاشرة، لتيفيذ الصفقة األولى عام 

ويشر الجياح العسكري لحماس، رسالة مصورة على صحفته على موقع اإليتريت، اشتملت  .2011
د مقاتليه، ويحمل بيده أغالل السجا ، وهو يرتدي مالبس عسكرية ويحمل سالحا، على صورة ألح

وحول صورة هذا المقاتل صور لألسرى اإلسرائيليي  األربعة، وبييهم الجيديا  اللذا  أسرا خالل 
أسرايا اقترب “وكتب كتاب القسام عبارة  ضد غزة. 2014الحرب التي شيتها إسرائيل صيف العام 

ولم يعط الجياح العسكري لحركة حماس أي تفاصيل جديدة، حول إ  كا  هياك  ”.مموعد تحريرك
تقدم في المباحثات غير المباشرة التي تجرى مع االحتالل عبر الوسيط المصري، وا   كايت تلك 

 المباحثات قد حققت اختراقا هاما أم ال.
 18/10/2021، لندن، القدس العربي
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 االستفراد بأي أسير مهما كان انتماؤه أسرى حماس يحذرون االحتالل من .13
حذرت الهيئة القيادية العليا ألسرى حماس داخل سجو  االحتالل، اليوم السبت، إدارة السجو  م  
االستفراد بأي أسير مهما كا  ايتماؤه التيظيمي، مؤكدة أيها ستكو  سدًا مييعًا في التصدي للسجا  

ت الهيئة في تصريح اطلعت عليه "قدس برس"، إيها ل  وقال والحفاظ على ميجزات الحركة األسيرة.
تقف وكل مكويات الحركة األسيرة، مكتوفي األيدي أمام مماطلة وتلكؤ إدارة سجو  االحتالل في 
تيفيذ ما تم التفاهم عليه حول عودة أوضاع السجو  إلى ما كايت عليه قبل السادس م  سبتمبر/ 

ى جميًعا يقفو  صًفا واحًدا في مواجهة إجراءات إدارة وأضافت الهيئة أ  األسر  أيلول الماضي.
 السجو  العقابية، خاصة ما يتعرض له أسرى حركة الجهاد اإلسالمي.

 16/10/2021، قدس برس
 

 الديمقراطية وحزب الشعب يعلنان تراجعهما عن قرار مقاطعة اجتماعات تنفيذية المنظمة .14
لسطي  وحزب الشعب الفلسطييي، ع  قرارهما بمقاطعة تراجعت الجبهة الديمقراطية لتحرير ف: رام هللا

وقال بسام  اجتماعات اللجية التيفيذية لميظمة التحرير، وأعليتا مشاركتهما في اجتماع التيفيذية الليلة.
الصالحي، األمي  العام لحزب الشعب، إ  اجتماعا عقد مساء يوم اإلثيي ، ضم الجبهة الديمقراطية 

عدد م  أعضاء اللجية التيفيذية لميظمة التحرير، ايتهى باالتفاق على وحزب الشعب وحركة فتح و 
والتحضير "المباشرة بمعالجة القضايا العالقة فيما يخص تعزيز دور ميظمة التحرير ولجيتها التيفيذية 

 المجلس المركزي". لعقد
الجبهة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطي  رمزي رباح، أكد أ  وكا  

الديمقراطية وحزب الشعب اتخذا قرارًا بعدم مشاركة ممثليهما في اجتماع للجية التيفيذية لميظمة 
وقال رباح، إ  قرار عدم المشاركة في اجتماع التيفيذية يوم اإلثيي ، بسبب الخالفات  التحرير.

الحيات اللجية السياسية الحاصلة مع مركز القرار في ميظمة التحرير، واحتجاجًا على تجاوز ص
فصائل وهي:  3التيفيذية وتهميش دورها، وبسبب اللجوء إلى إجراء ايفرادي في تعطيل استحقاقات 

الجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطي  ألربعة شهور متتالية م  
؛ سواء المستوى الصيدوق القومي الفلسطييي، بسبب خالفات في وجهات اليظر وتباي  في المواقف

، مؤكًدا أيه ال يمك  حل الخالفات باستخدام الضغوط المالية ”السياسي أو الشأ  الداخلي الفلسطييي
 على الفصائل.

 18/10/2021، وكالة سما اإلخبارية
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 جبارين: صفقة تبادل األسرى الجديدة ستكون مشرفة .15
هداء زاهر جباري ، يوم أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول مكتب األسرى والش

اإلثيي ، أ  صفقة تبادل األسرى الجديدة ستكو  مشرفة تفرض فيها المقاومة الفلسطييية شروطها 
وقال جباري  في كلمة خالل مهرجا  يّظمته لجية األسرى بمديية غزة،  على االحتالل اإلسرائيلي.

ألحرار تمثل ذكرى عز وفخار في الذكرى العاشرة لصفقة "وفاء األحرار"، إ  ذكرى صفقة وفاء ا
بايتصار األسير على سجايه، والضحية على جالده، والمقاومة على المحتل، في زم  عزت فيه 

 االيتصارات، وتزايدت المؤامرات على شعبيا وقضيتيا وقدسيا.
وأشار جباري  إلى أ  المقاومة وعلى رأسها حماس تتابع م  كثب ما تقوم به سلطات االحتالل ضد 

ى وأبسط ظروف معيشتهم داخل السجو ، محذرا االحتالل م  المساس باألسرى، وأيهم خط األسر 
 أحمر قد يشعل الميطقة بأسرها.

 17/10/2021، موقع حركة حماس
 

 يوسف: المقاومة ستفي بوعدها بتحرير األسرى واالحتالل سيرضخحسن  .16

ها بتحرير األسرى، وال أكد القيادي في حركة حماس الشيخ حس  يوسف أ  المقاومة ستفي بوعد
وقال يوسف في الذكرى العاشرة لصفقة وفاء  يمك  لالحتالل أ  يراه  على أ  تمل أو تتراجع.

األحرار، إ  المقاومة ل  تقبل بالفتات م  جايب االحتالل في أي صفقة جديدة، وأيها ثابتة على 
المقاومة التي تمثل وأضاف أ  االحتالل سيرضخ لشروط  موقفها، ومصرة على تحقيق شروطها.

عهًدا قطعته على يفسها بتحرير األسرى، وبالذات القيادات الوازية في داخل السجو ، إضافة إلى 
 أبطال يفق الحرية، وغيرهم م  أصحاب المؤبدات.

 18/10/2021، موقع حركة حماس
 

نهاء معاناة األسرىالجهاد تعلن نيتها أسر جنود جدد  .17  لمبادلتهم وا 
، بدورها، يّيتها تيفيذ عمليات أسر لجيود جدد «الجهاد اإلسالمي»أعليت حركة : رجب المدهو -غزة

يهاء معاياة األسرى في سجو  العدو. وقال عضو المكتب السياسي  م  قوات االحتالل لمبادلتهم وا 
، مضيفًا أ  «المقاومة الفلسطييية ل  تترك األسرى في السجو  وحدهم»للحركة، خالد البطش، إ  

ودعا البطش، «. رائيليي  جددًا سيكويو  في قبضة المقاومة حتى إطالق المعتَقلي  كافةأسرى إس»
، الفلسطيييي  «وفاء األحرار»في مهرجا  يّظمته الفصائل الفلسطييية إحياًء للذكرى العاشرة لصفقة 

البدء بفّعاليات للضغط على االحتالل لوقف اإلجراءات التيكيلية بحق »في كّل الساحات إلى 
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يحاول االيتقام م  جميع المعتَقلي  في كّل المعتقالت، وغدًا أسرى »، الفتًا إلى أ  العدّو «األسرى
يجب أ  ُتغَلق الشوارع في الضفة أمام حركة »وتابع: «. م  كل الفصائل سييضّمو  إلى اإلضراب

 «.المستوطيي  حتى يعرفوا أ  هياك آالف األسرى في السجو 
 19/10/2021، األخبار، بيروت

 
 يصرون على مطالبهم دفعة واحدةعن الطعام أسرى الجهاد المضربون  .18

، ميذ عدة أيام، إضرابًا ع  الطعام، «الجهاد اإلسالمي»يخوض فيه أسرى : كفاح زبو -رام هللا
أسرى  6احتجاجًا على استهدافهم م  قبل إدارة مصلحة السجو  بعد عملية يفق جلبوع، فيما يخوض 

ودخل إضراب أسرى الجهاد، أمس  شهور، احتجاجًا على اعتقالهم اإلداري. آخري  إضرابًا ميذ
)االثيي (، يومه السادس. وقال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، داود شهاب، إ  أسرى الجهاد 
يصرو  على تلبية مطالبهم رزمة واحدة بال تجزئة أو جدولة زميية. ويطالب األسرى المضربو  

السجو ، بوقف إجراءات التيكيل التي كايت قد فرضتها بشكل مضاعف بحقهم، ، إدارة 250وعددهم 
بعد السادس م  سبتمبر )أيلول( الماضي، عيدما تمك  ستة أسرى فلسطيييي  م  الهرب م  سج  
جلبوع، بما يشمل وقف عمليات يقل أسرى الحركة وعزلهم واحتجازهم في زيازي  ال تتوفر فيها أديى 

 ية، عدا ع  يقل مجموعة م  القيادات إلى التحقيق.شروط الحياة اآلدم
 19/10/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 : إذا كانت مريم البتول خانت فإن أهلنا بالناصرة خانوا"جلبوع"مهندس الفرار من  .19

، تعرضه ”جلبوع“أشرف الهور: كشف األسير محمود العارضة، مهيدس عملية الفرار م  سج  -غزة
وقال األسير العارضة، إيه  اإلسرائيلية التهام أهل الياصرة بتسهيل اعتقاله. للضغط م  المخابرات

ال يزال يتعرض لضغط كبير م  قبل ضباط السجو  والمخابرات، هو واألسير يعقوب قادري، م  “
وأشار إلى أ  الهدف م  ذلك كله  ”.أجل تثبيت اتهام أهل الياصرة على أيهم وراء اعتقالهم وتسليمهم

رادتياإحدا“هو  ، ”ث شرخ في اليسيج االجتماعي الفلسطييي، وزرع الفتية بيييا وتحطيم معيوياتيا وا 
إذا كايت مريم البتول قد خايت فإ  أهليا بالياصرة قد خايوا، وا   “وتابع حسب ما يقل عيه محاميه 

 ”.كا  المسيح قد غدر فأهل الياصرة غدروا
 18/10/2021، القدس العربي، لندن
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 ئيلي: حماس تريد إدخال القدس في صفقة التبادلتقدير إسرا .20
تبدي أوساط أميية وعسكرية في االحتالل اإلسرائيلي خشيتها م  أ  تؤدي قرارات : عديا  أبو عامر

لى  مفاجئة بشأ  القدس واألقصى إلى "اضطرابات عابرة"، بي  قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، وا 
داية ب  شمعو  الكاتبة في موقع  ماس" لمواجهة التهديدات.توحيد الفصائل الفلسطييية بقيادة "ح

" أ  "حماس في إطار مفاوضاتها غير المباشرة مع 21"زم  إسرائيل"، ذكرت في مقال ترجمته "عربي
إسرائيل إليجاز صفقة محتملة لتبادل األسرى، تحاول إدراج موضوع المسجد األقصى ضم  

ألوضاع في قطاع غزة، وتحقيق تهدئة طويلة األمد، ما شروطها إليجاز الصفقة، بجايب استعادة ا
تسبب بدهشة في أوساط الوسطاء المصريي  م  سماع هذا الشرط، أل  إسرائيل غير مستعدة 

وأضافت أ  "االيطباع السائد في القاهرة أ   القدس التي تحاول حماس إحياءها".-لسماع معادلة غزة
التقدم في قضايا أخرى تتعلق بقطاع غزة، وبالتالي فإيه  قضية القدس يمك  أ  تخلط األوراق، وتعقد

يجب تحييدها، ما يعيي أ  حماس ستحاول استخدام قضية القدس ذريعة لتهديد إسرائيل بتصعيد 
عسكري محتمل، م  أجل الضغط عليها في المحادثات الخاصة بصفقة تبادل األسرى، وهي تدرك 

 ة".أ  لدى إسرائيل رغبة قوية في إيجاز الصفق
 18/10/2021، "21موقع "عربي 

 
 : وقف المخصصات من الصندوق القومي لن يدفعنا لتبديل المواقفالصالحي .21

أشرف الهور: قال األمي  العام لحزب الشعب الفلسطييي بسام الصالحي، الذي اشتكى حزيه -غزة
وق القومي والجبهتا  الشعبية والديمقراطية، م  توقف مخصصاتهم المالية التي تصرف م  الصيد

القدس ”وأكد الصالحي لـ لميظمة التحرير، أ  ذلك األمر ل  يدفعهم لتبديل مواقفهم السياسية المعلية.
، أ  وقف صرف مخصصات الحزب المالية، أثر على أعمال التيظيم، وعلى جزء م  ”العربي

قف السياسي يؤكد صحة المو “العاملي  لديه، لك  أشار في ذات الوقت إلى أ  ما حدث مع الحزب، 
وأشار  ”.ل  يؤثر القرار على موقفيا م  الملفات السياسية الفلسطييية“، وأضاف ”الذي اتخذه مؤخرا

الصالحي وهو أيضا عضو في اللجية التيفيذية لميظمة التحرير، إلى أ  قرار وقف صرف 
سحاب م  المخصصات المالية م  قبل الصيدوق القومي، ميذ أربعة أشهر، ترافق مع قرارهم باالي

 الحكومة الفلسطييية.
وكايت الجبهتا  الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب، أكدا في بيا  مشترك أ  صرف استحقاقاتها 

 م  الصيدوق القومي الفلسطييي التابع لميظمة التحرير، متعطلة ميذ أربعة أشهر.
 17/10/2021، القدس العربي، لندن
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 ة وجيش االحتالل يهاجم الصيادينالمقاومة تختبر صواريخ جديدة في بحر غز  .22
ذكرت تقارير عبرية، أ  المقاومة الفلسطييية، أجرت تجارب على صواريخ ”: القدس العربي“ -غزة

جديدة في قطاع غزة، في الوقت الذي هاجمت فيه الزوارق الحربية اإلسرائيلية قوارب صيد فلسطييية 
صادر أميية، فإ  الجياح العسكري لحركة ووفق ما يقلت تقارير عبرية ع  م أمام سواحل القطاع.

وسمعت أصوات  حماس، أجرى فجر األحد تجارب على إطالق صواريخ م  غزة تجاه البحر.
ايفجارات في عدة أماك  في قطاع غزة، في ساعات الفجر األولى ليوم األحد، لك  لم تعل  أي م  

 فصائل المقاومة قيامها بيشاطات تدريبة.
 17/10/2021 ، لندن،القدس العربي

 
 العمادي يبحثان تطورات األوضاع وتثبيت وقف إطالق النارو السنوار  .23

"األيام": التقى السفير محمد العمادي، رئيس اللجية القطرية إلعادة إعمار غزة، أمس، مع  -غزة 
وياقش السفير العمادي، مع وفد حماس  قيادة حركة حماس في قطاع غزة برئاسة يحيى السيوار.

لسياسية الراهية وتطورات األوضاع على الساحة الفلسطييية، معربًا ع  أمله الكبير في األوضاع ا
وشدد العمادي  تحقيق االستقرار في األراضي الفلسطييية كافة. كما جاء في بيا  للجية القطرية.

على أ  دولة قطر تبذل جهودًا كبيرة مع كل األطراف لضما  تثبيت وقف إطالق اليار وعدم تجدد 
تصعيد، مؤكدًا حرصها على مواصلة تقديم الدعم للفلسطيييي  على األصعدة كافة وبالتعاو  مع ال

 مختلف الجهات.
م  جهته، استعرض السيوار آخر مستجدات الحوارات األخيرة مع الجايب المصري واألطراف 

طيرة األخرى بشأ  تثبيت وقف إطالق اليار ورفع الحصار ع  سكا  قطاع غزة، والتداعيات الخ
الستمرار تشديد الحصار على السكا ، مشددًا على تمسك كافة القوى الوطيية بضرورة تيفيذ 

 التفاهمات وفتح المعابر وتقديم التسهيالت الالزمة على كل المستويات.
 19/10/2021، األيام، رام هللا

 
 في ذكرى اغتيال زئيفي.. حماس: المقاومة قادرة على تدفيع االحتالل الثمن .24

أكد الياطق باسم حركة حماس حازم قاسم يوم األحد، أ  المقاومة الفلسطييية قادرة في كل مرة : غزة 
وجاء ذلك في تصريح صحفي،  على إرباك حسابات االحتالل وبعثرة أوراقه وتدفيعه ثم  جرائمه.

بهة على عملية اغتيال الوزير اإلسرائيلي رحبعام زئيفي على يد الج 20بمياسبة مرور الذكرى الـ
وقال قاسم: "قبل عشري  عامًا كا  شعبيا ومقاومته أمام واحدة م  محطات العمل الفدائي  الشعبية.
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اليوعي حييما يفذ الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطي  القصاص العادل بقتل الوزير اإلسرائيلي 
التي أعل  عيها األمي   وتابع: "يفذ الرفاق هذه العملية ضم  معادلة الرأس بالرأس رحبعام زئيفي".

 العام للجبهة الشعبية الرفيق أحمد سعدات ثأرًا لدماء الرفيق أبو علي مصطفى".
 18/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الشعبية: الضفة تعيش حالة فوضى وفلتاًنا أمنيًّا نتيجة تقصير السلطةبقيادي  .25

هة الشعبية لتحرير فلسطي  بالخليل عبد العليم غزة/ يور الدي  صالح: قال القيادي في الجب -الخليل
دعيا: إ  مد  الضفة الغربية المحتلة تعيش حالة فوضى وفلتاًيا أمييًّا يتيجة تخلي السلطة ع  القيام 
بدورها واستمرارها بممارساتها العيصرية ضد المواطيي . وأوضح دعيا خالل حديث خاص مع 

في الضفة، هو ايتشار السالح في أيدي الكثيري  م  صحيفة "فلسطي "، أ  أبرز أسباب الفوضى 
عياصر األجهزة األميية، حيث ُيستخدم في بعض الجرائم والمشكالت العائلية. وبّي  أ  المواطيي  
في مختلف المد  والمخيمات يعايو  بسبب فوضى السالح الميتشر بي  عياصر األجهزة األميية 

 ء األكبر م  السالح مشبوه. والشجارات العائلية، محذرًا م  أ  الجز 
 17/10/2021، فلسطين أون الين

 
 االحتالل يعتقل فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقدس .26

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، ظهر االثيي ، فتاة فلسطييية بزعم محاولتها تيفيذ : القدس المحتلة
وزعمت سلطات االحتالل أ   قدس المحتلة.عملية قرب إحدى المستوطيات شمال مديية ال

الفلسطييية اقتربت م  مدخل مستوطية "هار أدار" شمال القدس، ولوحت بسكي  كايت بيدها 
وقالت مصادر فلسطييية:  واعتقلت دو  أي إصابات، وفق ما أوردته وسائل إعالم عبرية متطابقة.

عد أ  أطلقت اليار باتجاهها، دو  إ  قوات االحتالل اعتقلت مواطية، لم تعرف هويتها بعد، ب
 إصابتها.

 18/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 نعيم: قرار االتحاد األفريقي خطوة في االتجاه الصحيح .27
قرار المجلس التيفيذي لالتحاد  حماس،اعتبر د. باسم يعيم، مسؤول ملف العالقات الدولية في حركة 

حتالل بصفة عضو مراقب في االتحاد، إلى قمة الرؤساء األفريقي تأجيل الحسم في قبول دولة اال
وأّكد يعيم في تصريح صحفي األحد، أ   ، خطوة في االتجاه الصحيح.2022المقبلة في فبراير/شباط 
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هذا الرفض للقبول الفوري لميح صفة مراقب لدولة االحتالل لم يك  ليتم لوال جهود الدول الصديقة 
 ؤول.للشعب الفلسطييي وموقفها المس

 17/10/2021، موقع حركة حماس
 

 السوري مدحت الصالح الشهيد حماس تنعى .28
يعت حركة "حماس" إلى أبياء شعبيا وأمتيا األسير المحرر السوري الشهيد مدحت الصالح، الذي 
استشــــهد برصاص العدو الصهيويي الغادر أثياء عودته إلى ميزله في موقع عي  التيية مقابل بلدة 

وقالت حماس في تصريح صحفي إ  الشهيد مدحت الصالح كا   الجوال  المحتل. مجدل شمس في
مقاوًما لالحتالل، ورافًضا لضم الجوال  م  قبل االحتالل الصهيويي، ومؤكًدا على وحدة الشعب 

 واألراضي السورية، وأمضى اثيي عشر عاًما في سجو  االحتالل.
 17/10/2021، موقع حركة حماس

 
 توافق على اتفاق بين غانتس والمستوطنين حول أراٍض قرب رام هللا "ليةالعليا اإلسرائي" .29

وافقت المحكمة العليا اإلسرائيلية، اليوم األحد، على الخطوط العريضة لالتفاقية التي توصلت إليها 
” وادي شيلو“وزير الجيش اإلسرائيلي بييي غايتس مع المستوطيي  المزارعي  ألراضي ما يسمى 

 راضي الفلسطيييي  في ميطقة وادي عمورية قرب رام هللا.المقامة على أ
وبحسب القياة العبرية السابعة، فإ  االتفاق ييص على حصول المزارعي  المستوطيي  على أراٍض 

 .2023بديلة، ويقل البساتي  المزروعة إلى تلك األراضي وبشكل كامل حتى األول م  فبراير/ شباط 
 األطراف أيها ل  تميح أي مهلة أخرى بعد ذلك.ى أيه المحكمة أبلغت ئوأشارت إ

دويًما قدم فلسطيييو  بمساعدة جهات حقوقية التماًسا يؤكد أيها تعود  170وتضم تلك األراضي 
 ملكية تلك األراضي لهم.

 17/10/2021القدس، القدس، 
 

 خالفات بين بينيت والبيد بشأن القنصلية األمريكية في القدس .30
صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أمس، أ  هياك خالفات بي  رئيس الوزراء وكاالت: ذكرت  -القدس 

اإلسرائيلي يفتالي بيييت، ووزير خارجيته يائير البيد، على خلفية المياقشة التي أجراها مع يظيره 
األميركي أيتويي بلييك  بشأ  القيصلية التي تسعى إدارة جو بايد  إلعادة فتحها في القدس لخدمة 

 ييي ، بعد أ  كايت أغلقتها اإلدارة السابقة.الفلسطي
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ويقلت الصحيفة ع  مصدر سياسي إسرائيلي قوله: إ  البيد تعهد في أول محادثة هاتفية مع بلييك  
بعد تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، بالسماح بتيفيذ هذه الخطوة قريبا، وأيه بسبب هيكلية 

ط بعد تمرير الميزايية في الكييست الشهر المقبل، بما الحكومة بشكل حساس م  األفضل فتحها فق
يضم  استقرار الحكومة في ذلك الحي ، مشيرًا إلى أ  بلييك  وافق على رؤية البيد، وبدأ بالترويج 

 لعملية فتح القيصلية في وزارة الخارجية األميركية.
ستشاري بيييت واإلدارة وبعد حوالى شهر م  تلك المكالمة وتشكيل الحكومة، بدأت اتصاالت بي  م

األميركية حول هذه المسألة، وتبي  لدى إدارة بايد  أ  بيييت يعارض م  حيث المبدأ فتح القيصلية 
 بصرف اليظر ع  التوقيت السياسي وحتى بعد إقرار الميزايية في الكييست.

يد، وشعرت بخيبة ووفقًا لذات المصدر، فإ  اإلدارة األميركية متفاجئة للغاية م  مواقف بيييت والب
 أمل م  التياقض في الموقف اإلسرائيلي.

وقال المصدر: إ  أحد األسباب التي دفعت بلييك  األسبوع الماضي إلى الحديث أيه ييوي إعادة فتح 
القيصلية بوجود البيد بجايبه خالل لقائهما في واشيط ، هو علمه بموقف إسرائيل المعارض لهذه 

 ليله.الخطوة، وأيه البيد حاول تض
وبحسب المصدر، فإ  البيد يدعي أيه يعارض فتح القيصلية بشكل دائم، كما أيه يفى معرفته في 
حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع اإلدارة األميركية، فإيها ستقدم على خطوة إعادة فتح القيصلية م  

 جايب واحد.
 18/10/2021األيام، رام هللا، 

 
 الحفاظ على استقرارهابينيت يدعو حلفاءه في الحكومة إلى  .31

تطرق رئيس الحكومة اإلسرائيلية، يفتالي بيييت، يوم األحد، إلى الخالفات بي  األحزاب التي تتشكل 
ميها الحكومة، ودعا إلى رك  الخالفات جايبا والتركيز على المصادقة على ميزايية الدولة، التي 

وطالب بيييت الوزراء "بتركيز الجهود  .يتوقع أ  تطرح على الكييست للمصادقة عليها، الشهر المقبل
م  أجل الحفاظ على استقرار ائتالفي. ودعويا يركز على المشترك وليس على الخالفات، وال جدوى 

 م  البدء في هز السفيية م  طرف إلى آخر".
واعتبر بيييت أ  ميزايية الدولة التي جرى بلورتها "مهمة ومليئة باإلصالحات، وهذه ميزايية ستعيد 
الدولة أخيرا إلى المسار وتحمل بشائر كثيرة لمواطيي دولة إسرائيل. والمرة األخيرة التي تمت فيها 

 المصادقة على ميزايية كايت قبل ثالث سيوات ويصف السية".
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وأضاف بيييت أيه "أدعو زمالئي حول طاولة الحكومة إلى التركيز على تمرير الميزايية، وهذه 
 بيع المقبلة".المهمة األساسية في األسا

 17/10/2021، 48عرب 
 

 اتهامات للحكومة اإلسرائيلية بالسماح للفلسطينيين ببناء آالف المنازل .32
االستيطايية اليهودية المتطرفة، بالتماس إلى المحكمة العليا في القدس « ريجافيم»تقدمت حركة 

بية )اإلدارة المديية ووزارة الغربية، تتهم فيه الحكومة اإلسرائيلية وأذرعها العاملة في الضفة الغر 
تتبع في السيوات األخيرة إجراًء داخليًا مخالفًا لقايو  التخطيط والبياء، ما أدى إلى »األم (، بأيها 

 «.بياء آالف المبايي الفلسطييية الجديدة غير القايويية
 18/140/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 في إيرانمليارات شيكل لتمويل هجوم إسرائيلي محتمل  خمسة .33

صادقت الحكومة اإلسرائيلية على حزمة مالية في الميزايية العامة اإلسرائيلية، لبياء قدرة عسكرية 
 على مهاجمة الميشآت اليووية اإليرايية، بحسب ما ذكر تقرير إسرائيلي، مساء يوم اإلثيي .

ويل هجوم إسرائيلي وحددت المؤسسة األميية اإلسرائيلية، مبلغ خمسة مليارات شيكل، كميزايية لتم
 اإلسرائيلية، يير دفوري. 12محتمل ضد إيرا ، بحسب ما أورد المراسل العسكري للقياة 

يأتي ذلك في الوقت الذي يكرر فيه المسؤولو  اإلسرائيليو ، الحديث ع  الخيار العسكري لمواجهة 
 البريامج اليووي اإليرايي.

 18/10/2021، 48عرب 
 

 ا الثانية تخرج من خدمة جيش العدوعامًا... الميركاف 40بعد  .34
عامًا م  الخدمة اليظامية  40، بعد حوالي «2ميركافا ــ »استغيى جيش العدو اإلسرائيلي ع  الدبابة 

وتم االستغياء عيها ضم  إطار حفل  «.يديعوت أحرويوت»واالحتياطية، حسب ما أكدت صحيفة 
، حيث تم 1983في عام « 2ميركافا »الدبابة وتّم  حضره ضباط سابقو  وحاليو  في القوات المدرعة.

، وأدخلت في الخدمة في كايو  األول م  العام يفسه. كما تم 1983-10-10عرضها ألول مرة في 
 .1982تطويرها يظرًا لتجربة حرب لبيا  عام 

 18/10/2021األخبار، بيروت، 
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 لاستمرار الهجمات اإللكترونية على المؤسسات الطبية التابعة لالحتال  .35
أعليت الهيئة اإلسرائيلية لألم  السيبرايي، اليوم األحد، ع  استمرار الهجمات اإللكترويية على عدة  

ويقلت وسائل إعالم عبرية  مستشفيات ومؤسسات طبية إسرائيلية، والتي بدأت األسبوع الماضي.
مؤسسات متطابقة، ع  الهيئة، أيها رصدت زيادة في محاوالت مهاجمة عدد م  المستشفيات وال

 الطبية اإلسرائيلية إلكتروييًّا، دو  إعطاء مزيد م  التفاصيل.
 17/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وهذه هي األسباب .االنتحار يتسلل إلى صفوف اإلسرائيليين في "الجيش الذي ال يقهر".. .36

يتحار سيويا، حالة ا 500أظهرت إحصاءات رسمية لمركز األبحاث في الكييست أ  إسرائيل تسجل 
 عاما. 24إلى  15ميها مئة حالة تسجل في صفوف جيل الشباب م  

ويعتبر االيتحار سبب الوفاة الثايي لدى الفئة العمرية حتى ميتصف العشريييات التي تيخرط في 
جيش االحتالل اإلسرائيلي، سواء م  فترة التأهيل بالتعليم الثايوي للتجييد أو خالل الخدمة العسكرية 

 زامية وحتى في خدمة االحتياط.اإلل
وتظهر اإلحصاءات أ  االيتحار ما زال هو السبب المركزي للوفاة في صفوف جيود الجيش 

خالل  2020اإلسرائيلي، إذ شهدت هذه الظاهرة تصاعدا في السيوات األخيرة رغم تراجعها في العام 
 سجلت بصفوف الجيود.حالة وفاة  28حاالت ايتحار فقط م  أصل  9جائحة كورويا، بتسجيل 

لك  يبدو أ  عدد حاالت االيتحار في صفوف الجيش اإلسرائيلي أعلى م  ذلك، أليه في بعض 
الحاالت يتم توثيق االيتحار على أيه حادث تدريب أو حادث طرق.. إلخ، مما يعيي تعمد التكتم 

 على األعداد الحقيقية للجيود الميتحري .
 18/10/2021الجزيرة.نت، 

 
 جنود إسرائيليين خالل شجار بقاعدة عسكرية 8إصابة  .37

جيود إسرائيليي ، مساء أمس االثيي ، جراء شجار وقع في قاعدة عسكرية شمال فلسطي   8أصيب 
م  الجيود تم يقلهم للعالج، مشيرًة إلى أ  جميع  6وبحسب قياة ريشت كا  العبرية، فإ   المحتلة.

رائيلي، إيه تم فتح تحقيق بالحادثة وستعرض وقال ياطق عسكري إس الحاالت وصفت بالطفيفة.
 اليتائج على الييابة العسكرية لفحصها.

 19/10/2021القدس، القدس، 
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 أن ُتستهدف بها إذا اندلعت حرب مع حزب هللا؟ "إسرائيل"ما عدد الصواريخ التي تتوقع  .38
لطات العسكرية كشف مسؤول رفيع في جيش االحتالل اإلسرائيلي ع  عدد الصواريخ التي تتوقع الس

في تل أبيب أ  يطلقها حزب هللا اللبيايي يوميا إذا ما ايدلعت حرب بي  الطرفي . وقال الجيرال 
اإلسرائيلي أوري غوردي  في مقابلة مع وكالة الصحافة الفريسية إ  إسرائيل ال تسعى إلى حرب مع 

 ع يزاع مسّلح بي  الطرفي .حزب هللا، لكّيها تتوّقع أ  ُتستهدف بألفي صاروخ في اليوم إذا ايدل
يوما، أطلقت حركة المقاومة  11وفي العدوا  اإلسرائيلي األخير على غزة في مايو/أيار الذي استمر 

صاروخ تجاه المواقع  4,400اإلسالمية )حماس( وفصائل المقاومة في قطاع غزة، ما مجموعه يحو 
 اإلسرائيلية

مع حزب هللا حييما أطلق عدد  2006جرت في العام أي بوتيرة أكبر مقارية بالحرب األخيرة التي 
 مماثل م  الصواريخ م  األراضي اللبيايية إيما خالل شهر، وفق الجيش اإلسرائيلي.

 17/10/2021الجزيرة.نت، 
 

 تستأنف مفاوضات التجارة الحرة مع الهند "إسرائيل" .39
بمبادرة  2015لذي أسس بالعام ايضمت إسرائيل، يوم اإلثيي ، إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية ا

م  الهيد وفريسا، إذ وقعت، اتفاقية بمشاركة وزراء م  الحكومة اإلسرائيلية ووزير الخارجية الهيدي، 
 كما تم االتفاق أيضا على تجديد المفاوضات بشأ  التجارة الحرة بي  البلدي .

شمسية، خالل اللقاء الذي جمع وأتى توقيع اتفاقية ايضمام إسرائيل إلى التحالف الدولي للطاقة ال
وزير الخارجية اإلسرائيلي، يائير لبيد، بيظيره الهيدي، سوبرامييام جاي شايكار، الذي يزور البالد، 

 حيث اتفقا أيضا على االعتراف بشهادات التطعيم ضد كورويا.
 18/10/2021، 48عرب 

 
 ساعر: ندرس تشريع قوانين أخرى متعلقة باالعتقاالت واإلتاوة .40

ل وزير القضاء اإلسرائيلي، غدعو  ساعر، يوم اإلثيي ، إيه يعتزم دفع مزيد م  القوايي  بادعاء قا
مواجهة الجريمة في المجتمع العربي، وذلك في أعقاب مصادقة الحكومة، أمس، على توسيع 

 صالحيات الشرطة في عمليات التفتيش م  دو  استصدار أمر م  المحكمة.
رتها معه اإلذاعة العامة اإلسرائيلية "كا "، أيه "يدرس تشريع قوايي  وأضاف ساعر، في مقابلة أج

متعلقة باالعتقاالت واإلتاوة. وييبغي ميح سلطات إيفاذ القايو  األدوات األفضل م  أجل مواجهة 
 هذه الظاهرة".
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وادعى ساعر أ  توسيع صالحيات الشرطة في عمليات التفتيش "متوازية". وتابع أ  "جميع 
هي م  أمور ليست موجودة، في الوقت الذي يقف فيه أمام تهديد يحصد ضحايا يوميا. المخاوف 

 ويح  يتطرق إلى حالة جريمة خطيرة، وم  الجهة األخرى يكو  هياك تخوف م  إبادة دليل".
 18/10/2021، 48عرب 

 
ية ": "إسرائيل" وسبع دول تبدأ تدريبات عسكرية جو العلم األزرق"التدريب العسكري الدولي  .41

 مشتركة 
، في قاعدة «العلم األزرق»استضاف سالح الجو في الجيش اإلسرائيلي، التدريب العسكري الدولي 

أكتوبر )تشري   28يومًا، حتى الخميس  13الجوية في الجيوب، الذي بدأ، األحد، ويستمر « عوفدا»
إلى تعزيز التعاو   األكبر واألكثر تقدمًا، ويهدف« العلم األزرق»األول( الحالي. ويعتبر تمري  

االستراتيجي والدولي واكتساب الخبرات، عبر آلية دمج استخدام طائرات الجيل الخامس والرابع، 
خاصة في مواجهة سيياريوهات معقدة مع التركيز على تعزيز وتقوية القدرات العسكرية للقوات 

مواجهة عدد م  الجوية. كما يوفر التمري  فرصة إلجراء طلعات جوية تكتيكية مشتركة في 
 التهديدات واستخدام تكيولوجية متطورة.

دول، يتدربو  خالل التمري   7وحسب الياطق بلسا  الجيش اإلسرائيلي، فإ  ممثلي سالح الجو في 
جو، باإلضافة إلى التعامل مع تهديد صواريخ أرض  -جو، وأرض  -على سيياريوهات معارك جو 

ق أراضي العدو. والدول المشاركة في التمري  هذا العام، جو متقدمة وسيياريوهات قتالية في عم -
يطاليا، وبريطاييا، وفريسا، والهيد، واليويا . وأشار الياطق  هي كل م  الواليات المتحدة، وألماييا، وا 
إلى أهمية مشاركة بريطاييا، ألول مرة، في هذا التمري ، وكشف أ  بريطاييا يشرت سرب طائرات 

، فيما يشرت «ميراج»سرائيل، والهيد يشرت أول سرب للطائرات المقاتلة م  يوع مقاتلة بريطايية في إ
 «.رافال»فريسا أول سرب لمقاتالت 

 19/10/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 الحكومة اإلسرائيلية ترصد ميزانيات لمراقبة البناء الفلسطيني بالمناطق )ج( .42
حول إلى مجلس المستوطيات في الضفة تعكف الحكومة اإلسرائيلية على رصد ميزاييات خاصة ت

الغربية المحتلة، وذلك بغرض مراقبة البياء الفلسطييي في مياطق )ج(، وذلك تحت ذريعة ما يوصف 
 بـ"البياء غير القايويي".
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وستصادق الحكومة اإلسرائيلية خالل جلستها األسبوعية، اليوم األحد، على ميزايية أولية تقدر 
مستوطية في الضفة، وذلك بغية تشكيل طواقم  14لى أ  تحول إلى مليو  شيكل، ع 20بحوالي 

 لمراقبة البياء الفلسطييي في المياطق )ج(.
وأعدت خطة ما يسمى "مراقبة البياء الفلسطييي" في عهد الحكومة اإلسرائيلية السابقة برئاسة بييامي  

يتخابات تم تجميد الخطة، يتيياهو، حي  عمل عليها وزير االستيطا  تساحي هيغبي، لك  بسبب اال
 وسيتم تجديد الخطة والشروع بتيفيذها بمبادرة م  الحكومة الحالية برئاسة يفتالي بيييت.

مليو  شيكل، على أ  تخصص  4ووفقا للخطة، سيحصل كل مجلس استيطايي على ميزايية حتى 
م  أجل رصد  الميزاييات لتشكيل طواقم وفرق ودوريات ميدايية مزودة بمعدات التصوير، وذلك

 التوسع والبياء الفلسطييي.
وتهدف الخطة الحكومية، إلى مواجهة ما وصفته بـ"استيالء الفلسطيييي " على األراضي في المياطق 
)ج(، بدعم م  السلطة الفلسطييية ودولة أوروبية، وال سيما األراضي المتاخمة للمستوطيات لميع 

 توسعها مستقبال، بحسب المزاعم اإلسرائيلية.
وستتولى ما يسمى "اإلدارة المديية" التابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي مهمة تطبيق اإلجراءات، علما 
أ  مهمة الطواقم ستكو  الرصد والمراقبة والتوثيق الميدايي، ول  يكو  لها أي صالحيات في تحرير 

ل ما وثقته م  اإلخطارات الهدم ووقف البياء، على أ  تكو  مهمتها إبالغ سلطات االحتالل بك
 أعمال بياء للفلسطيييي .

 17/10/2021، 48عرب 
 

 انخفاض في معدل تجنيد البدو في جيش االحتالل اإلسرائيلي .43
كشف تقرير إسرائيلي، يشر يوم السبت، ع  تراجع في عدد الملتحقي  بالخدمة العسكرّية في جيش 

 تزايد التسرب م  الخدمة العسكرية.االحتالل اإلسرائيلّي م  أوساط الّشّبا  العرب البدو، مقابل 
ويسب التقرير الذي أورده المراسل العسكري لموقع "والال"، أمير بوحبوط، هذا التراجع الذي يتزام  
مع ارتفاع يسبة تسرب البدو م  صفوف الجيش اإلسرائيلي، إلى ما اعتبر أيه "ارتفاع في مستوى 

 لى مواقع التواصل االجتماعي"، باإلضافة إلى الهبة الشعبية األخيرة.التحريض ع
وأشار التقرير إلى تحقيق معمق أجراه الجيش اإلسرائيلي بأوامر مباشر م  رئيس أركايه، أفيف 
كوخافي، حول ما وصف بـ"ظاهرة" رفض الشبا  البدو ع  الخدمة العسكرية وايسحابهم م  صفوف 

 الجيش.
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ق، ُرصدت عشرات الميشورات في مواقع التواصل االجتماعي، يشرت بواسطة وفي إطار التحقي
أشخاص عرفوا أيفسهم على أيهم "جيود بدو في الجيش اإلسرائيلي"، دعوا م  خاللها إلى رفض 

 الخدمة العسكرية أو أعليوا ايسحابهم م  صفوف الجيش.
شابا عربيا  1,514سرائيلي حاليا ووفقا للبيايات التي وردت في التقرير، يخدم في صفوف الجيش اإل

ضابًطا: ضابط برتبة عقيد )ألوف مشييه( وعشرة برتبة مقدم )سغا  ألوف(،  84بدويا، بما في ذلك 
مقاتاًل بدوًيا في جيش االحتالل  287باإلضافة إلى ذلك يخدم بشكل دائم )في سياق الخدمة العاملة( 

 اإلسرائيلي.
 339جم التجييد في صفوف الشبا  البدو كا  ميخفضا، وبلغ ، ذكر التقرير أ  ح2016وفي العام 

؛ وميذ ذلك الحي  شهد عدد الشبا  البدو الذي  يخدمو  448إلى  2017جيدًيا بدويا، وارتفع في العام 
 شبا  بدو. 606زيادة أخرى إثر تجييد  2020في الجيش اإلسرائيلي تذبذبا إلى أ  سجل في العام 

 16/10/2021، 48عرب 
 

  يك إسرائيلي بمزاعم كوخافي حول االنضمام للوحدات القتاليةتشك .44
فاجأ قائد جيش االحتالل اإلسرائيلي أفيف كوخافي الرأي العام اإلسرائيلي بإعاليه : عديا  أبو عامر

أ  الجيش قد تحس  في مياوراته العسكرية، وتباهى بزيادة الحافزية للقتال في صفوف المجيدي  
 الجدد.

لتساؤالت إلى اإلحباط السائد بي  كبار ضباط الجيش ع  عدم األداء الجيد للجيود خالل تستيد هذه ا
المواجهة العسكرية األخيرة في غزة، فضال ع  الحاجة الملحة إلجراء التغييرات الهيكلية المطلوب 

درات التي القيام بها؛ أليها تؤثر على التشكيلة القتالية بأكملها، رغم أ  اختبار الحرب ال يقاس بالق
يستخدمها الجيش، أو المياورة، أو إطالق اليار، ولك  باليتائج التي يحققها على األرض، وهي 

 مسائل ما زالت موضع شكوك كبيرة.
يوآف ليمور الخبير العسكري في صحيفة إسرائيل اليوم، ذكر أ  "كالم كوخافي الذي يبدو أيه موجه 

اءمته مع استخدام المياورة في خطط الحرب الشاملة، لتعزيز الروح المعيوية لمقاتليه، يتطلب مو 
بحيث تخترق أراضي العدو بقوة لتحقيق اليصر، وفي وقت قصير، وبأقل تكلفة للجبهة الداخلية 
اإلسرائيلية، لك  ما حصل أ  الجيود في حرب غزة األخيرة لم ييفذوا الحد األديى م  المياورات التي 

 داع المقررة لتدمير "مترو" أيفاق حماس".تعلموا عليها، وأخطرها عملية الخ
"، أ  "هذه الخطة لو يفذت بالشكل المخطط لها، لكايت سببت 21وأضاف في تقرير ترجمته "عربي

ضربة لحماس جسدية ومعيوية وعقلية شديدة، وم  ثم تلقت القوات البرية دليال آخر على عدم 
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وجه المعركة، ولم يتم اكتشاف صك براءة  الوثوق بها، وكما هو معروف، لم تستخدم أي أسلحة تغير
اختراع جديد في التدريبات، ولم يتم تجييد أي فرق إضافية سرا، عالوة على ذلك، فإ  أي شيء م  

 التغيير الدراماتيكي والخطط العملياتية للجيش اإلسرائيلي في جميع القطاعات لم يحدث".
الجيش اإلسرائيلي ع  توقفه ع  قياس لعل كالم كوخافي "المعيوي" يتعارض صراحة مع إعال  

دوافع المجيدي ، وم  ثم فإذا توقف الجيش ع  قياس الدوافع، فليس م  الواضح ما الذي استيد إليه 
رئيس األركا  عيدما أعل  أ  "الدافع للخدمة في الوحدات القتالية قد تحس "، وليس معروفا إلى اآل  

 ه هذه.على أي أساس مقار  اعتمد كوخافي في مزاعم
أكثر م  ذلك، لم يحدد كوخافي في إعاليه طبيعة الزيادة في الحافز على االيضمام للوحدات 
القتالية، وهو ما طرح تساؤال عما إذا كايت تتعلق أساسا بالقتال المتشدد في أجيحة المشاة والدروع 

تم على عدم يشر والهيدسة، أم في القتال الخفيف وفق أيظمة الدفاع الجوي والحدودي، في ظل التك
األرقام اإلحصائية، وهذا أيضا أمر غريب؛ أل  الجيش يسعى دائما ليشر البيايات بيفسه عيدما 

 يخدم احتياجاته، ويثبت مزاعمه.
 16/10/2021، "21موقع "عربي 

 
 آالف طبيب يهودي 3للجم نسبة األطباء العرب: الحكومة اإلسرائيلية ستستقدم  .45

ي جلستها األسبوعية، اليوم األحد، مياقشتها للخطة التي حضرتها وزارة تجدد الحكومة اإلسرائيلية ف
آالف طبيب يهودي م  جميع أيحاء العالم، وذلك للجم االرتفاع  3الهجرة واالستيعاب الستقدام 

 المتواصل في يسبة األطباء العرب بالجهاز الصحي بالبالد.
ب بيييا تامايو شطا، وهي م  أصول أثيوبية، وتأتي هذه الخطة التي أعدتها وزيرة الهجرة واالستيعا

آالف مهية  5تحت ذريعة سد اليقص في الجهاز الصحي في البالد، حيث إ  هياك يقص بحوالي 
 طبية في المستشفيات والمراكز الطبية.

وبظل االدعاء بوجود اليقص بالملكات في الجهاز الصحي، هياك المئات م  األطباء العرب مم  
كافة االمتحايات وحصلوا على رخصة مزاولة المهية، ال يتم تشغيلهم ودمجهم بالجهاز اجتازوا بيجاح 

 الصحي في البالد.
آالف  3وبحسب الخطة، ستقوم وزارة الهجرة واالستيعاب بالتعاو  مع الوكالة اليهودية على استقدام 

وأوروبا الشرقية، علما طبيب، غالبيتهم م  دول االتحاد السوفييتي سابقا، وكيدا وفريسا واألرجيتي  
ألف يهودي ميذ بداية العام الجاري، وذلك على الرغم م  اإلغالقات والتقييدات  21أيه تم استقدام 

 بظل جائحة كورويا.



 
 
 
 

 

 25 ص             5660 العدد:             10/19/2021 ثالثاءلا التاريخ: 

 

                                    

وبغية المصادقة على الخطة، م  المتوقع أ  ترصد الحكومة اإلسرائيلية ميزايية خاصة بغية الشروع 
لك رصد ميزاييات إضافية م  أجل تأهيل األطباء اليهود في إخراج الخطة إلى حيز التيفيذ، وكذ

الذي  يتم استقدامهم ليتسيى لهم تجاوز االمتحايات والحصول على رخصة مزاولة المهية وااليخراط 
 في الجهاز الصحي اإلسرائيلي.

ة وتأتي خطة وزارة الهجرة واالستيعاب في وقت تتواصل يسبة األطباء العرب االرتفاع، حيث إ  اللغ
العربية باتت ميتشرة في جهاز الصحة، م  مستشفيات وعيادات، في إشارة الى ارتفاع أعداد ويسبة 
الطبيبات واألطباء العرب، بعد أ  كا  على مدار عقود مغلق أمام العرب وعليه كايت يسبتهم 

 بالجهاز الصحي هامشية.
 17/10/2021، 48عرب 

 
 االحتالل يجدد سياسة اقتحامات األقصى .46

ليف، يوم األحد، إ  -قال وزير األم  الداخلي في الحكومة اإلسرائيلية، عومير بار: د مجادلةمحمو 
حكومة االحتالل ستحافظ على ممارسات سابقاتها في ما يتعلق باقتحامات المستوطيي  للمسجد 
األقصى، معتبرا، في المقابل، أ  المحافظة على "تعاو " مع إدارة أوقاف القدس وشؤو  المسجد 

ليف في بيا  رسمي -وجاءت تصريحات بار ألقصى األرديية تشكل "مصلحة إسرائيلية جلّية".ا
وحّذر الشاباك م  "سيياريو متطرف" يتضم  "قيام مجموعة  صدر عيه بعد إجراء مداوالت أميية.

قامة الصالة عيوة في باحات المسجد  كبيرة م  اليهود بمحاولة ميظمة"، القتحام الحرم القدسي وا 
قصى، بـ"طريقة م  شأيها أ  تؤدي إلى )ايدالع( أعمال عيف"، وذلك بحسب ما يقل موقع "والال" األ

فيما ذكر البيا  الصادر ع  وزارة األم   اإللكترويي، ع  مصدر مطلع على مجريات االجتماع.
لتي الداخلي اإلسرائيلية أ  المداوالت عقدت لمياقشة األحداث التي رافقت اقتحامات المستوطيي  ا

تصاعدت خالل الفترة األخيرة، بالتزام  مع حلول أعياد يهودية. وشدد البيا  على أ  "الوضع 
العرفي الحالي في جبل الهيكل )الحرم القدسي(، كما حددته الحكومات اإلسرائيلية في الماضي، قائم 

 وسيظل قائما" دو  تغيير.
 17/10/2021، 48عرب 

 
 لوقف تجريف مقبرة اليوسّفيةمحكمة االحتالل بالقدس ترفض طلبا  .47

رفضت محكمة الصلح في القدس التابعة لالحتالل، يوم : 17/10/2021، فلسطين أون الينذكرت 
األحد، طلب لجية رعاية المقابر اإلسالمية بالمديية، وقف تجريف بلدية االحتالل وما تسمى سلطة 
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ة رعاية المقابر اإلسالمية بالقدس، حماية الطبيعة، لمقبرة اليوسفّية في المديية. وأّكد رئيس لجي
مصطفى أبو زهرة صدور القرار، الذي شّدد على أيه "مفاجئ، رغم أييا ال يعّول على المحاكم 

 اإلسرائيلية". 
أدايت الهيئة ، م  رام هللا: 18/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وأضافت 

وقالت في بيا ، يوم اإلثيي ، إ  هذا القرار ، قرارالقدسات، اإلسالمية المسيحية ليصرة القدس والم
"يشكل سابقة خطيرة ويؤكد الوجه البشع للقضاء اإلسرائيلي كشريك للمؤسسة اإلسرائيلية في االعتداء 

وأكدت أ  هذا  على حرمة الموتى م  أجل إقامة حدائق عامة تقف وراءها جمعيات استيطايية".
سرائيلي مظلة قايويية م  أجل االستمرار في عدوايه على مديية القدس القرار يعطي االحتالل اإل

 وتهويد معالمها الدييية والتاريخية وطمس كل اآلثار التاريخية والوقفية اإلسالمية بما في تلك المقابر.
 

 مؤسسة القدس تحذر من عرض محكمة إسرائيلية لسكان الشيخ جراح .48
أ  التسوية التي تطرحها محكمة إسرائيلية بشأ  قضية  -االثيي  -اعتبرت مؤسسة القدس الدولية 

وقالت المؤسسة  حي الشيخ جّراح في مديية القدس المحتلة، مخادعة وتيطوي على مخاطر قايويية.
إ  التسوية التي تطرحها محاكم االحتالل بشأ  ميازل الفلسطيييي  في الشيخ جراح تيطوي  ،في بيا 

م  عائالت الحي  4وأوضحت أ  هذه التسوية مقدَّمة لـ غي رفضها.على مخاطر قايويية ووطيية وييب
فقط، ورغم االجتهاد القايويي الذي يفترض أيها ستيطبق على البقية، فإيه ال يمك  ضما  أال ُيخترع 
سبب الستثياء واحدة أو أكثر م  عائالت الحي، بحيث يصبح بقاء بعض أهل الحي يمر بتهجير 

تجديد االلتفاف حول أهالي الحي ودعمهم بكل الوسائل الممكية، ودعت إلى .. بعضهم اآلخر
سالمية وعالمية.  وشددت على أ  قضية حي الشيخ جراح باتت قضية فلسطييية وعربية وا 

 18/10/2021، نت .الجزيرة
 

 الحركة األسيرة تعلن فشل الحوار مع إدارة سجني رامون وهداريم .49
ة في سجو  االحتالل، يوم األحد، فشل جلسات الحوار أعليت الحركة الوطيية األسير : سج  رامو 

وفي بيا  مقتضب يشره  التي عقدت مع ضباط إدارة سجو  االحتالل في سجيي رامو  وهداريم.
مكتب إعالم األسرى، قررت الحركة األسيرة رفع درجة التأهب في صفوف األسرى استعداًدا ألي 

  طارئ في أعقاب فشل الحوار مع إدارة السجو .
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أسيرا يطالبو   60وأكدت أ  أسرى حركة الجهاد اإلسالمي المضربي  ع  الطعام والبالغ عددهم 
إدارة السجو  بإخراجهم إلى أقسام األسرى المضربي ، مشددة على أيها ل  تتركهم وحدهم في 

 مواجهة السجا .
 17/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 م إسناًدا لباقي األسرى المضربينانضمام ثالث أسيرات لإلضراب عن الطعا .50

ايضمام ثالث م  األسيرات في سجو  االحتالل  -مساء األحد-أعليت هيئة شؤو  األسرى : رام هلل
وكشفت الهيئة أ  األسيرات اللواتي أعل   لإلضراب ع  الطعام؛ إسياًدا لباقي األسرى المضربي .

أسيًرا م  كوادر حركة  250ويواصل  ادة.اإلضراب ه : ميى قعدا ، وأمل طقاطقة، وشاتيال أبو عي
الجهاد اإلسالمي إضرابهم المفتوح ع  الطعام لليوم الرابع؛ لمواجهة إجراءات إدارة سجو  االحتالل 

وذكرت مصادر فلسطييية، أ  األيام المقبلة ستشهد ايضمام أفواج جديدة  التيكيلية المضاعفة بحّقهم.
 سجو  االحتالل لمطالبهم.م  األسرى في حال عدم استجابة إدارة 

 17/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 العدو يمنع األسيرة المحررة نسرين أبو كميل من لقاء عائلتها في غزة  .51
عامًا(، م  مديية حيفا،  46تواصل سلطات العدو اإلسرائيلي، ميع األسيرة المحررة يسري  أبو كميل )

 6د اإلفراج عيها، أمس، م  سج  الدامو  بعد قضاء م  الوصول إلى عائلتها في قطاع غزة بع
 سيوات في األسر.

، لكي تدخل إلى قطاع غزة «إيرز»ووصلت المحررة أبو كميل، مساء أمس، إلى معبر بيت حايو  
وتتمك  م  لقاء عائلتها التي لم ترها ميذ ست سيوات، لك  سلطات العدو لم تسمح لها حتى اللحظة 

واألسيرة أبو كميل  ل الجيسية اإلسرائيلية، وبأيها ال تملك تصريحًا للدخول.بذلك، بذريعة أيها تحم
متزوجة في قطاع غزة ولديها عدد م  األبياء، وهي م  مديية حيفا المحتلة، وكايت قد وصلت إلى 

 «. الدامو »مدييتها قبل ست سيوات للقاء أهلها، فاعتقلتها سلطات العدو وزّجت بها في سج  

 18/10/2021، وتاألخبار، بير 
 

 االحتالل يسحب هوية األسير المحرر صالح الحموري .52
أ ف ب: أعليت وزارة الداخلية اإلسرائيلية أمس إلغاء اإلقامة الدائمة في مديية القدس  -القدس 

الشرقية المحتلة للياشط الفريسي الفلسطييي صالح الحموري، وهو قرار قد يجبره في يهاية المطاف 
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وصالح الحموري  د ول  يكو  قادرًا على العيش في أراضي السلطة الفلسطييية.على مغادرة البال
عامًا( مولود في القدس ألم فريسية وأب فلسطييي، اتهم بأيه عضو في الجبهة الشعبية  36محاٍم )

 لتحرير فلسطي .
 19/10/2021األيام، رام هللا 

 
 ممنزاًل ومنشأة فلسطينية منذ بداية العا 241االحتالل هدم  .53

قال مركز اإليسا  للديمقراطية والحقوق إ  قوات االحتالل اإلسرائيلي هدمت ميذ بداية العام : رام هللا
ميزاًل وميشآه سكيية في الضفة الغربية  241الجاري حتى يهاية سبتمبر/أيلول الماضي ما يقارب 

وكبار في الس   والقدس المحتلتي ، ما أدى إلى تشريد عشرات العائالت الفلسطييية ميهم أطفال
وذكر المركز في بيا  له، أ  عمليات الهدم والتهويد تزايدت ميذ بداية العام  أصبحوا بال مأوى.

 ، وفق تقديرات االتحاد األوروبي.2020مقارية مع الفترة ذاتها م  عام  %38الجاري بيسبة 
 17/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 

 ي اعتداءات المستوطنين في الضفةيديعوت أحرونوت: ارتفاع ملحوظ ف .54
، إلى ارتفاع عمليات اإلثيي  العبرية، يوم« يديعوت أحرويوت»خلص تقرير يشرته صحيفة 

المستوطيي  العدوايية تجاه الفلسطييّيي  ميذ مطلع العام، مقاريًة بالعام الماضي، واكتفاء ميظومة 
وحسب التقرير، فإ  األجهزة األميية  االحتالل بتوثيق هذه االعتداءات والتساهل مع ميّفذيها.

اعتداء بحّق الفلسطيييي  في األشهر الستة األولى م  العام الجاري، فيما  416اإلسرائيلية وثّقت 
ويتضح م  التقرير أ   .363إلى  2019، وعام 507إلى  2020وصل عدد االعتداءات طوال عام 

واعتداءات المستوطيي ، إذ تّم توثيق « تدفيع الثم »ميطقة الخليل حظيت بأكبر عدد م  عمليات 
 عمليات عدوايية للمستوطيي . 105عملية اعتداء، تليها ميطقة رام هللا حيث ُوثّقت  156

 18/10/2021، القدس، القدس
 

 االحتالل يقيم محطة حافالت ضخمة للمستوطنين جنوب نابلس .55
مة محطة حافالت ضخمة وكاالت: شارفت سلطات االحتالل على االيتهاء م  إقا –رام هللا 

للمستوطيي  جيوب يابلس، ضم  مخطط يهدف إلى فصل شمال الضفة ع  وسطها ومضاعفة 
وتقع المحطة التي تجري عمليات إيشائها بسرعة كبيرة على الطريق الواصلة بي   أعداد المستوطيي .
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لمخطط أعليت عيه  مدييتي رام هللا ويابلس، على بعد يحو كيلومتر م  حاجز زعترة العسكري، تيفيذاً 
وقالت وسائل إعالم عبرية: إ  المحطة التي أقيمت على  وزارة المواصالت اإلسرائيلية قبل شهري .

حافلة وستضم محطة وقود  300مساحة واسعة م  أراضي محافظة يابلس، ستتسع إلى أ  يحو 
لى مستوطيات الضفة وال م   مد  اإلسرائيلية.ومبايي إدارية لخدمة المستوطيي  وتسهيل تيقلهم م  وا 

جهته، قال مسؤول ملف االستيطا  بشمال الضفة غسا  دغلس: إ  وتيرة البياء والمشاريع 
 االستيطايية في الضفة الغربية، تصاعدت بشكل كبير في اآلوية األخيرة.

 17/10/2021 ،األيام، رام هللا

 
 مستوطنون يقطعون مائة شجرة زيتون ويسرقون ثمار أخرى في جالود .56

أقدم مستوطيو  يوم اإلثيي ، على قطع أشجار زيتو  وسرقة ثمار أخرى في قرية جالود، : بلسيا
وقال مسؤول ملف االستيطا  في شمال الضفة غسا  دغلس لـ"وفا"، إ   جيوب شرق يابلس.

شجرة زيتو  في جالود، وسرقوا ثمار عدد م  األشجار هياك  100المستوطيي  قطعوا أكثر م  
 المزارعو  أ  بعض األشجار قد تم رشها بمواد كيماوية م  قبل المستوطيي . أيضا، كما الحظ

 18/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 في اللد يخوضون صراًعا ضد خطة بناء تهدف لطردهم من المدينة ونهآرتس: الفلسطيني .57
لسكا  الفلسطيييي  في مديية اللد ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، يوم االثيي ، إ  ا: ترجمة خاصة

بالداخل المحتل، يخوضو  صراًعا ضد مخطط تقوده بلدية المديية في البلدة القديمة، يهدف إلى 
م   %64و تجديدها، وسط خشية م  السكا  بأيه سيتم طردهم ميها في حال بدأ تيفيذ هذا المخطط.

يث شهدت حالة م  التوتر خالل هم م  اليهود، ح %36سكا  المديية هم م  الفلسطيييي ، و
وأشارت إلى  العدوا  على غزة، إبا  األحداث التي وقعت في عدة مد  بالداخل. بحسب الصحيفة.

 6.9أ  الخطة التي تعكف البلدية على تيفيذها تهدف لتطوير المديية ضم  خطة استراتيجية بمبلغ 
ضم  خطة التجديد العمرايي والتي  م  المبايي السكيية في المديية ستكو  %80مليار شيكل، وأ  

 م  خاللها سيتم جلب المزيد م  السكا  الجدد إليها.
 18/10/2021، القدس، القدس
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 ةتواصل أعمال إزالة األنقاض في مخيم اليرموك بسوري .58
تتواصل أعمال إزالة األيقاض م  مخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق، : محمد صفية-دمشق

الشهر الجاري، تمهيًدا لعودة المزيد م  األهالي إلى المخيم. وقال عضو لجية ميذ السادس م  
اليرموك إلزالة األيقاض، محمد علي صالح، في مقطع فيديو ُيشر االثيي  في حساب اللجية على 

زالة األيقاض م  الشوارع 2018  اللجية التي تشكلت عام إموقع "فيسبوك"  ، تقوم بتيظيف وا 
سهيل عودة المواطيي  إلى ميازلهم، وبدء إعادة إعمار مخيم اليرموك، ميوًها إلى الرئيسية، بهدف ت

وتقدر يسبة الدمار في  أ  عمل اللجية تطوعي بدو  أي مقابل، وال عالقة لها باألمور السياسية.
في المئة م  األبيية  60بـ 2018مخيم اليرموك بسبب المعارك والقصف الذي تعرض له عام 

في المئة،  20سواق والبيى التحتية القابلة للترميم، بييما بلغت يسبة الدمار الكامل والمؤسسات واأل
 وفق مهيدسي  م  داخل المخيم.

 18/10/2021، قدس برس
 

 جنود االحتالل يصادرون سيارات فلسطينية الستخدامها الحتياجاتهم الشخصية .59
ع مواط  فلسطييي ع  ظاهرة وكاالت: كشف تحقيق أجراه الجيش اإلسرائيلي في مصر  -تل أبيب 

سائدة بي  جيوده، تتعلق باستخدامهم سيارات مصادرة م  الفلسطيييي  بادعاء أيها غير صالحة، 
وكشف  أمس.]أول[ ويعل  عيها الجيش أيها "مشطوبة". وفق ما ذكر موقع "واييت" اإللكترويي، 

لمصادرة تبقى في قواعد جيش التحقيق ع  ظاهرة واسعة، تتمثل بأ  عشرات السيارات "المشطوبة" ا
وأظهرت وثائق أ   االحتالل أسابيع وأحيايًا ألشهر طويلة، ويستخدمها جيود الحتياجاتهم الشخصية.

وكشف التحقيق ع  ظاهرة  عياية جيش االحتالل بالسيارات "المشطوبة" مستباحة، وفقًا لـ"واييت".
تبقى في قواعد جيش االحتالل أسابيع واسعة، تتمثل بأ  عشرات السيارات "المشطوبة" المصادرة 

 وأحيايًا ألشهر طويلة، ويستخدمها جيود الحتياجاتهم الشخصية.
 18/10/2021 ،األيام، رام هللا

 
 للشيكل اإلسرائيلي "مكب"الضفة الغربية تخشى التحول الى  .60

 ديي  مختلفي .رام هللا: يستخدم الفلسطيييو  الشيكل اإلسرائيلي لكيهم يتعاملو  به مع يظامي  اقتصا
مليو  دوالر( م  خالل  400 )يحومليار شيكل  1.3ويتدفق شهريا إلى السوق الفلسطييي قرابة 

العمال الفلسطيييي  الذي  يعملو  في إسرائيل، أو ع  طريق تسّوق الفلسطيييي  الذي  يعيشو  في 
كل المتراكمة في ووصلت كمية الشي إسرائيل )عرب إسرائيل( في أسواق الضفة الغربية المحتلة.
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مليار دوالر(، ويتسبب هذا الفائض بأزمة اقتصادية  1.7 حواليالبيوك إلى أكثر م  ستة مليارات )
واضطرت البيوك الفلسطييية بسبب تكدس  في السوق الفلسطييي بسبب عدم القدرة على تصريفها.

رة أو فرض عمولة تصل العملة هذا إلى اللجوء إلى إجراءات عدة بييها رفض اإليداعات بمبالغ كبي
 في المئة على المبلغ المودع، كما يوضح تجار لفرايس برس. 2إلى يحو 

 17/10/2021، القدس العربي، لندن
 

 "مهرجان التراث الفلسطيني" في لندن يجمع الجالية والمتضامنين .61
األجايب،  شارك أبياء الجالية الفلسطييية في بريطاييا، ومعهم أعداد كبيرة م  العرب والمتضاميي 

في فعاليات مهرجا  التراث الفلسطييي الذي يظمه ميتدى التفكير العربي في ليد  يوم السبت 
تشري  أول/ أكتوبر الحالي. وحضر السفير الفلسطييي في ليد ، حسام زملط،  16الماضي 

(، إلى جايب عدد كبير م  PSCالمهرجا ، الذي شاركت فيه أيضًا حملة التضام  مع فلسطي  )
عارضي ، فيما أحيا الفيا  الفلسطييي سعيد سلباق حفاًل فييًا، غيى فيه العديد م  األغايي التراثية ال

 الفلسطييية، بما فيها "موطيي" و"الروزيا" و"زريف الطول" وغيرها.
 18/10/2021، "21موقع "عربي 

 
 نائب أردني: القدس تتعرض ألبشع هجمة إسرائيلية بهدف تهويدها وتهجير أهلها .62

قال اليائب األرديي، عضو البرلما  العربي خليل عطية، إ  مديية القدس تتعرض ألبشع : لقاهرةا
هجمة إسرائيلية بهدف تهويدها وتهجير أهلها، م  خالل ميعهم م  أي بياء أو الحصول على 

وطالب  تراخيص بياء، خاصة في أحياء: سلوا ، والشيخ جراح، وصور باهر، وبيت حيييا، وشعفاط.
ئب عطية، في تصريح له اليوم اإلثيي ، عقب اختتام أعمال اجتماعات البرلما  العربي والتي اليا

كما عقدت في القاهرة، بضرورة دعم صمود المقدسيي  الذي  يتعرضو  ألبشع هجمة م  االحتالل. 
الزم دعا البرلما  العربي، الدول العربية إلى إطالق حملة لتقديم الدعم المالي والرسمي والشعبي ل

لمساعدة الشعب الفلسطييي والطلب م  جامعة الدول العربية التحرك لدى الحكومات العربية لتيفيذ 
فيما يتعلق بالدعم المالي لميظمة التحرير والتمسك بمبادرة  2002التزاماتها في قرار قمة بيروت لعام 

الفلسطييية التي أقرها القادة  السالم العربية يصا وروحا وتسلسلها وتفعيل شبكة األما  المالية للسلطة
 العرب وأكدوا عليها في اجتماعاتهم الالحقة.

 18/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ربع مليون إسرائيلي زاروا اإلمارات خالل عام من التطبيع .63

سرائيل سبل تعزيز عالقات تعاويهما في القطاع السياح: األياضول ي، في حي  بحثت اإلمارات وا 
أفاد مسؤول إسرائيلي بأ  ربع مليو  م  مواطييه زاروا اإلمارات ميذ التطبيع بي  الجايبي  قبل يحو 

والتقى وزير الدولة لريادة األعمال  السبت.يوم عام، بحسب ما أفادت وكالة األيباء اإلماراتية )وام( 
سرائيلي يوئيل رازفوزوف، على رئيس مجلس اإلمارات للسياحة، أحمد الفالسي، وزير السياحة اإل

الفالسي أ  حجم التبادل  وأوضح دبي". 2020هامش افتتاح الجياح اإلسرائيلي في معرض "إكسبو 
سرائيل بلغ يحو  مليو  دوالر خالل عام واحد م  اتفاق  700التجاري غير اليفطي بي  اإلمارات وا 

الياتجي  ع  جائحة كورويا فإ  التبادل  م  جايبه، قال رازفوزوف إيه رغم القيود والتباطؤ التطبيع.
ألف سائح  250السياحي بي  البلدي  شهد زخما كبيرا؛ حيث زار اإلمارات خالل هذه الفترة يحو 

 إسرائيلي، وسيحقق التعاو  في هذا المجال مزيدا م  اليمو خالل الفترة المقبلة.
 17/10/2021الجزيرة. نت، 

 
 تقصي حقائق دولية لزيارة سجون االحتالل البرلمان العربي يدعو لتشكيل لجنة .64

دعا البرلما  العربي، يوم السبت، إلى تشكيل لجية تقصي حقائق دولية لزيارة السجو   القاهرة:
وشدد  اإلسرائيلية والوقوف على االيتهاكات التي يتعرض لها األسرى، خاصة المضربي  ع  الطعام.

ي  الشهداء الفلسطيييي  وعدم تسليمها لذويهم، البرلما ، على ضرورة التحقيق في احتجاز جثام
باعتباره عمال غير مشروع إيساييا وقايوييا وجريمة تستوجب المتابعة والعقاب، حيث ما يزال 

 بمقابر األرقام الجماعية. 254، و2016جثمايا ميذ عام  68االحتالل يحتجز 
 16/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ق تتهم االحتالل اإلسرائيلي باغتيال أسير محرر في الجوالندمش .65

عامًا في  12القاهرة: اتهمت سوريا القوات اإلسرائيلية بقتل عضو سابق في البرلما  السوري أمضى 
، الذي تديره الحكومة ع  مجلس الوزراء «اإلخبارية»السجو  اإلسرائيلية، وفقًا لما يقله تلفزيو  

استشهد األسير المحرر »وذكرت الوكالة العربية السورية لأليباء:  السبت(.السوري أول م  أمس )
مدحت صالح الصالح م  جراء استهدافه م  قبل العدو اإلسرائيلي في موقع عي  التيية في ريف 

 ، وهي قرية تقع قرب هضبة الجوال  التي تحتلها إسرائيل.«القييطرة
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راء ع  إدايتها واستيكارها الشديدي  لهذا العمل تعرب رئاسة مجلس الوز «: »اإلخبارية»وقالت  
وقالت متحدثة باسم الجيش اإلسرائيلي إ  الجيش ال يعلق على التقارير  «.اإلجرامي الجبا 
 «.رويترز»األجيبية، بحسب 

 18/10/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 48رملة عام هو ما حصل في اللد وال 67معهد إسرائيلي: ما حصل من تهجير في الجوالن عام  .66
وديع عواودة: أكد معهد دراسات إسرائيلي أ  ما حصل م  تهجير في الجوال  السوري عام -الياصرة

” عطكافوت“. ويستذكر معهد 1948هو ما حصل في مدييتي اللد والرملة الفلسطيييتي  عام  1967
م بعدها تبقى ميه 1967ألف سوري أقاموا في الجوال  السوري المحتل عشية حرب  90أ  يحو 

 فقط طبقا للمسح السكايي اإلسرائيلي مما يعكس حجم التهجير في تلك السية. 6,396
 17/10/2021، القدس العربي، لندن

 
 إيران تبلغ دول الجوار أنها لن تتحمل أي وجود إسرائيلي قرب حدودها .67

إسرائيلي قرب  قالت وزارة الخارجية اإليرايية إ  طهرا  أبلغت دول الجوار أيها ل  تتحمل أي وجود
وقال المتحدث باسم  حدودها، كما دعتهم إلى الحذر م  تصرفات تل أبيب التي "تزعزع األم ".

الوزارة سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي اليوم االثيي  "أبلغيا دول الجوار بوضوح أييا ل  يتحمل 
األم  ايطالقا م  وأضاف أ  إسرائيل "تزعزع  وجود إسرائيل قرب حدوديا ول  يتسامح في ذلك".

 الدول الخليجية وصوال إلى شمال إيرا ، وعلى دول الميطقة أ  تحذر".
 18/10/2021، نت .الجزيرة

 
 "إسرائيل ليست عدّوا لتونس: "تصريح لوزير الخارجية األسبق يثير جدال واسعا .68

في البالد  حس  سلما : أثار وزير الخارجية التويسي األسبق أحمد ويّيس جدال سياسيا واسعا-تويس
تويس كايت “وقال وييس إلذاعة موزاييك الخاصة  بعدما قال إ  بالده ال تعتبر إسرائيل عدوا لها.

أول دولة عربية اعتبرت أ  أسلم السياسات هي التفاوض مع إسرائيل على أساس قرار التقسيم 
ذا غادرت تويس كايت دائما ضد االستعمار والتمييز، و “وأضاف  ”.الصادر ع  األمم المتحدة ا 

 ”.إسرائيل األراضي الفلسطييية وتوقفت ع  التمييز ل  تكو  عدوا ليا
 18/10/2021، القدس العربي، لندن
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 تجري اتصاالت مع جزر القمر إلقامة عالقات دبلوماسية "إسرائيل""واي نت":  .69
عمل على ": قال موقع "واي يت" العبري، أمس، إ  وزارة الخارجية اإلسرائيلية ت48"عرب  -القدس 

 إقامة عالقات دبلوماسية مع جزر القمر، إحدى الدول اإلسالمية الواقعة قبالة سواحل شرق إفريقيا.
وبحسب الموقع، فإ  جزر القمر وهي عضو في جامعة الدول العربية، وميظمة التعاو  اإلسالمي، 

سرائيل بعد في حال يجحت االتصاالت الجارية ستكو  خامس دولة إسالمية تطبع عالقاتها مع إ
 اإلمارات والبحري  والسودا  والمغرب.

 19/10/2021، األيام، رام هللا
 

 اعتقال فلسطيني في السعودية بتهمة "اإلساءة لولي األمر"  .70
ألقت السلطات األميية السعودية القبض على وافد م  جيسية عربية، بتهمة "المساس باألم  

اإلعالمي باسم شرطة الرياض، خالد الكريديس، إ   وقال المتحدث الوطيي، واإلساءة لولي األمر".
المقيم )فلسطييي الجيسية(، ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل االجتماعي، يتحدث 

ولفت الكريديس إلى أ  المقيم يتعاطى  بألفاظ تمس األم  الوطيي، واليظام العام، وولي األمر.
اتخذت بحقه اإلجراءات اليظامية األولية وأحالته إلى الييابة وتابع بأ  السلطات أوقفته، و  المخدرات.

 العامة.
 18/10/2021، "21موقع "عربي 

 
 "لفتح صفحة جديدة في العالقات"وزيرة خارجية السويد تصل إلى تل أبيب:  .71

تفتتح »وصلت وزيرة خارجية السويد آ  لييدي، مساء أمس، إلى تل أبيب في زيارة تستمر يومي ، 
سرائيلبداية جدي ، حسب تعبير السفيرة، وذلك بعد أزمة متواصلة ميذ «دة م  العالقات بي  السويد وا 

، على حسابها في «ب  غوريو »وقالت وزيرة الخارجية فور هبوط طائرتها في مطار  .2014عام 
 «.سيوات 10هذه الزيارة هي األولى م  يوعها لوزير خارجية السويد ميذ »، إ  «تويتر»موقع 

، كما تلتقي الرئيس «الهولوكوست»إلحياء ذكرى ضحايا « ياد فشيم»زيرة الخارجية مجّمع وتزور و 
اإلسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ووزير الخارجية يائير البيد؛ حيث يعقد الوزيرا  مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، 

 لتختتم جولتها بزيارة رام هللا غدًا.
 19/10/2021األخبار، بيروت، 
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 تغيير المناهج التعليميةبعد إاّل  لألونروا ُخطى األميركّيين: ال أموال األوروبّيون على .72
في إطار الضغوط األوروبية واألميركية المتواصلة على الفلسطيييي  م  أجل محو كّل ما يرتبط 

المزعومة، بدأ االتحاد األوروبي تطبيق « عملية السالم»بتاريخ بالدهم، اّتساقًا مع ما تتطّلبه 
، م  أجل إجبارها، ومعها السلطة «وكالة غوث وتشغيل الالجئي  الفلسطيييي »ّشف بحق إجراءات تق

الفلسطييية، على إدخال تعديالت على المياهج الدراسية م  شأيه مسخ العديد م  عياصر الُهوية 
لى أميركي، يقّلص، إ« اتفاق إطار«، بالفعل، مكّبلة بـ«األويروا»الفلسطييية. ويأتي ذلك بييما باتت 

 حّد بعيد، دائرة المستفيدي  م  خدماتها
م  مصادر فلسطييية، فقد أخطر مسؤولو  في االتحاد األوروبي، « األخبار»وبحسب ما علمته 

، بجملة مالحظات ومطالبات بتعديالٍت في كتب الميهج «األويروا»األسبوع الماضي، مسؤولي  في 
للوكالة. وأشار المسؤولو  األوروبيو  إلى أ  التعليمي الفلسطييي، كشرٍط لتقديم دعم مالي جديد 

لياحية حجم التمويل  2022لجية الموازيات التابعة لالتحاد، أقّرت، أخيرًا، تعدياًل على موازيتها لعام 
األوروبي للتعليم في األراضي الفلسطييية، ما لم يتّم تعديل الكتب الدراسية الفلسطييية. وُيلزم التعديل 

، وتقّبل «التعايش والتسامح مع اليهودي»، باستخدام كتب دراسية تحّض على «األويروا»الجديد، 
حّل »السالم مع إسرائيل، بما يتماشى مع الطرح األوروبي لتسوية القضية الفلسطييية، على أساس 

 «.الدولتي 
راسي ، حّتى يهاية العام الد«األويروا»وبحسب المصادر، فقد أمهل االتحاد األوروبي، الفلسطيييي  و

إذا لم يتّم إجراء التغييرات في خالل الفترة المذكورة، سيتّم »إليهاء التعديالت، مهّددًا بأّيه  2022
تحويل المخّصصات األوروبية إلى ميظمات غير حكومية فلسطييية، لها سجّل حافل في تعزيز 

الالجئي  وكالة غوث وتشغيل »وعليه، عّلق االتحاد األوروبي مْيح «. التعايش مع إسرائيل
مليو  دوالر م  المساعدات، إلى حي  تغيير الكتب الدراسية التابعة للسلطة  23« الفلسطيييي 

رّدت على بروكسل بأيها ليست المسؤولة ع  المياهج التي تدرَّس في « األويروا»الفلسطييية. لكّ  
يية، التي تضع المياهج ميذ األراضي الفلسطييية، وأ  هذا األمر مرتبط بوزارة التربية والتعليم الفلسطي

 ، بعدما استُبدل الميهاج المصري بميهاج فلسطييي.2006عام 
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أوروبية أ  التعديل الجديد ُقّدم م  ِقَبل يائب رئيس لجية الموازية، 

س اليساري، بدعم م  يائب الرئيس المشاِرك، ييكال« ريييو يوروب»أوليفيير شاستل، م  حزب 
، وهو أكبر مجموعة في برلما  االتحاد األوروبي. «الشعب األوروبي الوسطي»هيربست، م  حزب 

وتّتهم الحكومة الفلسطييية، شاستل وهيربست، بايحيازهما الكامل إلى دولة االحتالل، والتعامل 
معهد مراقبة »بازدواجية مع القضية الفلسطييية، وذلك اّتساقًا مع اعتراضات ُقّدمت إليهما، م  ِقَبل 
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، وهي هيئة رقابة إسرائيلية تحّلل المياهج الدراسية «السالم والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي
 الفلسطييية.

 16/10/2021األخبار، بيروت، 
 

 بيت لحمبيطالبون الخارجية األمريكية بالتدخل لوقف االستيالء على أراضي  أعضاء بالكونغرس .73
الخارجية األميركية، بالتدخل الفوري لوقف االستيالء على أراضي  عضو كويغرس، وزارة 22طالب 

 المواطيي  في قرية وداي فوكي  في بيت لحم.
وقال أعضاء الكويغرس في رسالة وجهوها، إلى القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤو  الشرق 

ح في قرية وادي فوكي  األديى في وزارة الخارجية يائيل لمبرت: "يوجه ايتباهكم إلى الوضع المل
يسمة، وتقع في  1,300الفلسطييية في الضفة الغربية وهي قرية زراعية يبلغ عدد سكايها حوالي 

ميطقة بيت لحم، حيث تستولي الحكومة اإلسرائيلية على أراضيها الزراعية لبياء طريق يمك  أ  
 يقطع الجزء الشرقي م  القرية".

  16/10/2021، ية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين
 

 والسعودية "إسرائيل"بومبيو: موقف أمريكي حازم من إيران شرط للتطبيع بين  .74
تصريحات لوزير الخارجية األمريكي السابق مايك بومبيو دعا فيه ” صايدي تلغراف“يشرت صحيفة 

 ية.إدارة الرئيس جو بايد  للحزم مع إيرا  كوسيلة لتسهيل التطبيع بي  إسرائيل والسعود
وقال في مقابلة مع مراسل الصحيفة في إسرائيل، جيمس روثويل إ  الرياض بحاجة إلى تطمييات 

 أميية كبيرة وأيها ستحصل على حماية أمريكية م  إيرا  قبل تطبيع عالقاتها مع إسرائيل.
 17/10/2021القدس العربي، 

 
 الخطر يدهم المسجد األقصى .75

 ميير شفيق
تعلق بمساك  أهل الشيخ جراح، يقاشًا حول هل يقبلو  التسوية التي أثار قرار محكمة صهيويية ي

قررتها المحكمة أم يرفضويها. األمر الذي يتضم  تثبيتًا ليزع الملكية ميهم مقابل سكياهم بها لخمس 
 عشرة سية أخرى، وما شابه.

ي الرأي قد يصّدع ما أثار هذا القرار يقاشات داخلية هل تُقبل التسوية أم ُترفض. وبدا كأ  ايقسامًا ف
اتّسم به موقف األهالي م  وحدة، حشدت حولها إجماعًا فلسطيييًا لمواجهة الموقف الصهيويي، 
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سواء، أصدر ع  محكمة أم ع  مستوطيي . فالهدف واحد وهو اقتالعهم م  مساكيهم. وذلك 
، وما 1967عام ، أو 1948بتواصل مع اقتالع مئات األلوف غيرهم م  الفلسطيييي  م  ديارهم عام 

 بييهما حتى اليوم.
أصاًل ما كا  ييبغي لقرار المحكمة أ  ُيياقش. بل كا  يجب أ  ُيرفض جملة وتفصياًل، مع 
اإلصرار على ملكية حي الشيخ جراح وبيوته، لسكايه أصاًل. وهو ما دعمته ايتفاضة رمضا / أيار 

ومتابعته، وخوض معركة أخرى . األمر الذي يوجب استمرار اإلصرار عليه 2021سيف القدس  -
 حاسمة، ضد قرار المحكمة الصهيويية.

فإلى جايب مبدئية الموقف في االستمساك بالحقوق الفلسطييية، فإ  موازي  القوى المترتبة بعد 
ميتصرْي . وهو ما  2، وسيف قدس رقم 2االيتفاضة وسيف القدس، تسمح بخوض ايتفاضة رقم 

يتأكدوا ميه، ليزيدوا استمساكًا بحقوقهم، واستعدادًا لمواصلة ييبغي ألهليا في الشيخ جراح أ  
 المواجهة والتحدي.

وقد صحب هذا القرار الصهيويي العدوايي االقتالعي، قرار ثاٍ  صدر ع  محكمة صهيويية أخرى. 
وقد جاء أشد خطورة ويكرًا، إذ سمح بإقامة صلوات يهودية "صامتة" في باحات المسجد األقصى. 

ايتهاكًا صارخًا للحق اإلسالمي المطلق في المسجد األقصى. ولسوف ُيحدث تغييرًا مما يشكل 
صارخًا لألمر الواقع في المسجد األقصى. مما يشكل تحدّيًا للفلسطيييي  وللعرب والمسلمي ، كما 
يشكل تحدياًّ مباشرًا لرعاية األرد  للمسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية والمسيحية. وهو ما رأى 

يه أيضًا مسيحيو القدس والقيادات الدييية المسيحية ايتهاكًا لألمر الواقع، ولحرمات المقدسات ف
 اإلسالمية والمسيحية على حد سواء.

إذا كا  شجب هذا القرار يجب أ  يكو  إجماعيًا وعامًا وعالميًا، فإ  تيفيذه ال بد م  أ  ُيعاَمل كما 
، 2021يتفاضة، وسيف القدس العظيمْي  الميتصرْي  في عوِمل تهديد اقتحام المسجد األقصى في اال

فيح  هيا، أيضًا، أمام مواجهة توجب إلى جايب االستمساك المبدئي الذي ال يتزحزح بالحق 
جماع، أقوى  والحقوق، ومهما كلف الثم ، فإ  موازي  القوى تسمح بأ  ييتصر بالمواجهة، بقوة، وا 

 .  2021أيار/مايو -مما حدث في رمضا 
ذا وثمة قضية ملتهبة أخرى تمثلت في إضراب أكثر م  مائة أسير ع  الطعام بسبب توقيفهم ه

اإلداري الظالم. وهو توقيف اعتباطي يتجاوز ويتجاهل كل ما هو متعارف عليه عالميًا في قضايا 
م االتهام والتحقيق والقضاء. فإ  "قايو " التوقيف اإلداري يعطي الحق للمحاكم الصهيويية أ  تحك

بالسج  شهورًا بال وجود تهمة، أو قضية، حكمًا اعتباطيًا. وقد يمّدد لعشرات السيي . مما يستفز كل 
 األسرى، ويؤدي إلى معركة شاملة قادمة مع كل األسرى.
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لى جايب هذا، ثمة إضراب يخوض غماره العشرات م  أسرى الجهاد اإلسالمي بسبب االعتقاالت  وا 
التي أيزلتها بهم سلطات السجو  الصهيويية، بعد عملية األبطال الستة  اإلدارية والعقوبات الجماعية

باختراق سج  جلبوع. األمر الذي سيؤدي إلى حراك شامل م  كل األسرى، وخوض مجابهة واسعة 
 إلى جايب المواجهة الواجبة اآل  م  أجل المسجد األقصى والشيخ جراح.

لدى القيادة الصهيويية بشّ  هجوم عام ليس السترداد ُيلحظ م  هذه القضايا الثالث أ  ثمة اتجاهًا 
يما لمواصلة أهدافهم االستراتيجية االقتالعية اإلحاللية في الضفة  -هيبتهم الجريحة، كما قد يبدو، وا 

 الغربية والتهويدية في القدس، واالقتحامية التقسيمية للصالة في المسجد األقصى.
خطار يتمثل في ما ُيعّد لألقصى م  خالل القرار، فائق طبعًا إ  الخطر األكبر ما بي  هذه األ

الخطورة، للصالة الصامتة فيه. مما يستوجب م  جميع الفصائل الفلسطييية وقوى محور المقاومة، 
وجميع القوى المياضلة السياسية العربية واإلسالمية والعالمية أ  تأخذ موقفًا موحدًا تحت شعار "ل  

في المسجد األقصى"، بل ال بد م  العودة بالقوة، إلطالق االيتفاضة يمر قرار الصالة الصامتة 
سالمي وعالمي، أشد حزمًا م  سابقه، بالرغم م  روعة ما  وسيف القدس كّرة أخرى، وبتأييد عربي وا 

 .2021مثله التأييد الذي عرفته االيتفاضة وسيف القدس في رمضا /أيار 
امتة في المسجد األقصى، سيؤدي إلى إحكام السيطرة إ  التساهل في تمرير ما يسّمى الصالة الص

عليه، وااليتقال إلى مستوى المشاركة والتقاسم للصالة في المسجد األقصى، كخطوة أولى، ثم 
 االيتهاء بهدمه، وبياء الهيكل المزعوم مكايه.

ام هللا، لهذا ال مجال لفلسطييي )مسلم أو مسيحي(، وم  هذا الفصيل أو ذاك، أو م  فتح أو سلطة ر 
. بل 48عدم المشاركة اليشطة في ايتفاضة عارمة يجب أ  تعم القدس والضفة الغربية ومياطق الـ

لسيف القدس،  2يجب الوقوف الحازم إلى جايب تحرك المقاومة في قطاع غزة لتصيع المأثرة الرقم 
 لميع تيفيذ هذا القرار اإلجرامي.

الحّية والفاعلة إسالمية، وقومية، ووطيية، أما م  جهة أخرى فقد أصبح م  الضروري للقوى 
ويسارية، وديمقراطية، في اليطاقي ، العربي واإلسالمي، التحرك الفوري للمشاركة في هذه المواجهة. 
كما يجب أاّل يسمح لدولة عربية أو إسالمية، بأ  تقف مكتوفة اليدي ، أو مستكفية بإصدار بيا  

 استيكاري ال فعل بعده.
اِجه خطرًا حقيقيًا أكثر م  أي مرحلة سابقة عرفها ميذ حرب العدوا  في حزيرا /يوييو إ  األقصى ٌيو 

1967. 
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فهل يرتفع الوعي وترتفع إرادة الفعل، درجات أعلى في هذه الجولة، التي ال مجال ليدامة بعدها، أو 
 لعتاب، أو اعتذار.

 17/10/2021، "21موقع "عربي 
 

 سطينيًّا لمواجهتهلعنة التنسيق األمني والمطلوب فل .76
 سمير حمتو

عملية خطيرة في العام الحالي، هذا ما كشفت  ٤٥٠األجهزة األميية الفلسطييية تمكيت م  إحباط 
عيه صحيفة يديعوت أحرويوت العبرية األسبوع الماضي، يقاًل ع  مصادر أميية أكدت أ  أجهزة 

 ألم .األم  الفلسطييية تعمل بشكل ممتاز، وتقوم بدور مهم في حفظ ا
هذه األرقام الصادمة التي تمت خالل بضعة أشهر تعيي أ  المعلومات التي قدمتها السلطة 
لـ)إسرائيل( تحت إطار ما يسمى التيسيق أو التعاو  األميي أدت إلى ارتقاء العديد م  أبياء شعبيا، 

وأ  المئات م  ياهيك بجرح العشرات واعتقال المئات وهدم بيوت ميفذي عدد م  العمليات البطولية، 
 شباييا باتوا مطاردي  ال ييعمو  بأي استقرار.

إ  التيسيق األميي أصبح سيفا مصلتا على رقاب شعبيا، ما يدفعيا للتساؤل ع  جدوى حرص 
السلطة الفلسطييية على االستمرار في العمل وكيال أمييا وحصريا لالحتالل على حساب شعبيا، 

ور في ذه  غالبية الفلسطيييي  ال بد ليا م  العودة إلى ولإلجابة ع  هذه التساؤالت التي تد
 الظروف التي أدت إلى هذا الوضع المزري الذي تشهده السلطة الفلسطييية.

التيسيق األميي يصت عليه "اتفاقية أوسلو" المشؤومة التي وقعتها ميظمة التحرير برئاسة الراحل 
التيسيق األميي هدفه خدمة االحتالل وتحقيق ياسر عرفات، ومع مرور الزم  تأكد للفلسطيييي  أ  

 مصالحه مقابل بعض المكاسب المادية لعدد م  المتيفذي  وقادة األجهزة األميية.
قبل قيام السلطة كايت إدارة المياطق الفلسطييية فيما يتعلق باألمور األميية والمديية م  مسؤوليات 

 فلسطيييا يتحمل المسؤولية، ويريح االحتالل م  االحتالل إلى أ  جاء "اتفاق أوسلو الذي أوجد وكيال
ثقل المسؤولية، وفي الوقت يفسه عرقل كل الجهود التي تقود إلقامة الدولة الفلسطييية وظلت السلطة 
تقدم خدمات أميية لالحتالل حتى أصبح التيسيق األميي بميزلة الشريا  الذي تتيفس ميه السلطة 

 ودها وبقائها.الفلسطييية وتستمد ميه مقومات وج
على الرغم م  صدور عدة قرارات ع  المجلس المركزي، تدعو لوقف التيسيق األميي، إال أ  هذه 
القرارات بقيت حبيسة أدراج مكتب الرئيس الذي يؤكد تكرارا ومرارا قدسية التيسيق األميي أل  الرديف 

 ادة المحتل.لوقفه هو حل السلطة واستبدالها بأجسام أخرى أكثر طاعة وتيفيذا إلر 
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رئيس الشاباك الميتهية واليته يداف أرغما  قال قبل أيام هياك محاوالت طوال الوقت لتيفيذ عمليات 
ضديا، ويح  ملزمو  باستمرار التعاو  مع السلطة الفلسطييية والسلطة ملزمة باستهداف حمـاس 

 بشدة في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج.
ود طبقة فلسطييية ارتبطت مصالحها مع االحتالل، وتيطق باسم َيَجم ع  التيسيق األميي وج

االحتالل، وايزلقت إلى مستيقع السقوط األخالقي المشي  الذي يخجل ع  فعله عمالء االحتالل، 
حتى أصبح بعض القيادات يصف عمليات المقاومة بأيها أعمال إرهابية وفوضى مسلحة تهدد وجود 

 السلطة واستقرارها.
المخملية البرجوازية التي أصبحت تمتلك الماليي  والشركات باتت محمية م  االحتالل هذه الطبقة 

الذي يقدم لها كل الدعم واإلغراءات واالمتيازات والمكاسب والتسهيالت على حساب المواط  
الفلسطييي الذي يتجرع المر والعلقم في حله وترحاله ومروره عبر الحواجز والمعابر لدرجة أ  وزير 

و  المديية حسي  الشيخ وصف عودة التيسيق األميي الذي لم يتوقف يوما بااليتصار لشعبيا الشؤ 
 وهذا يصدق مقولة الراحل "أبو جهاد": "أخشى ما أخشاه أ  تصبح خياية الوط  وجهة يظر".

إ  التهديد بوقف التيسيق األميي واالتفاقيات مع االحتالل أصبح أسطواية مشروخة يكررها الرئيس 
رتبطة مصالحهم باالحتالل لم تعد تيطلي على أحد م  شعبيا، كما أيها تقابل بالتهكم والسخرية والم

 م  االحتالل.
وعلى الرغم م  مزاعم المسؤولي  الفلسطيييي  بأ  التيسيق مع االحتالل يشمل جوايب حياة 

هذه المزاعم، فهذه الفلسطيييي  المديية، م  تيقل وعالج وعمل، وتجارة، فإ  الحقائق تشير إلى كذب 
 األيشطة اليومية يديرها الميسق )اإلسرائيلي(، الذي يدير كل األمور في الضفة الغربية.

تعزز التيسيق األميي بفعل األيديولوجية التي يتبياها الرئيس عباس، التي تعارض بشكل مطلق 
ة، بغّضِ اليظر العمل المسلح ضد االحتالل ووصفه للتيسيق األميي أيه "مصلحة وطيية" فلسطييي

 ع  الجرائم )اإلسرائيلية( بحق األرض واإليسا  الفلسطيييي .
برعت األجهزة األميية في التسابق على إرضاء االحتالل دويما خجل أو ورع، حيث تيتهك 
خصوصية المواطيي  والقادة عبر التيصت على هواتفهم وتبادل المعلومات ع  أعمال خاليا 

ه برغبته وييته مهاجمة االحتالل وحتى قتل المعارضي  مثلما حدث مع المقاومة، واعتقال م  يشتب
 المغدور يزار بيات.

إ  السلطة تقدم أرخص احتالل في التاريخ، ما دفع قادة )إسرائيل( إلى اإلشادة بها، والقول إ  
ق هو عباس قدم خدمة ال تقدر بثم  لـ)إسرائيل( م  خالل التيسيق األميي، إضافة إلى أ  هذا التيسي

 ما أبقاه في مقره برام هللا دو  خوف.
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تصر السلطة على أداء دورها الوظيفي على الرغم م  استمرار )االحتالل( في سياساته اإلجرامية 
المميهجة إلفراغ اتفاق أوسلو م  مضمويه، فقد يّص على وجود سلطة مؤقتة للفلسطيييي  مدتها 

 .1967طييية على األراضي المحتلة عام خمس سيوات، كا  يجب أ  تيتهي بإقامة دولة فلس
إ  ما يدفع السلطة لتقديس التيسيق األميي هو شعورها بالخطر على مصيرها بعد العزلة السياسية 
التي باتت تعيشها، وعدم وضوح األفق السياسي مع إدارة بايد ، إضافة للضبابية الشديدة لمرحلة ما 

 مترتبة على وقف التيسيق مع االحتالل اإلسرائيلي.بعد عباس، وعدم القدرة على تحمل اليتائج ال
(، بدأت جهود دولّية إلصالح األجهزة األميية ويظرت الواليات المتحدة ٢٠٠٣بعد خارطة الطريق )

باهتمام بالغ إلى الدور األميي للسلطة الفلسطييية في خدمة )إسرائيل(، وأكدت أ  مساعداتها 
مليو  دوالر، لدعم األجهزة األميية الفلسطييية  100دت لألجهزة األميية بالضفة ستتواصل، ورص

 على الرغم م  توقف الدعم لبقية المجاالت المديية.
وأسفرت هذه الجهود ع  يشوء ظاهرة "الفلسطيييي  الجدد" والمقصود بهم عياصر األجهزة األميية 

ُترَسلوا هيا لتتعّلموا  الذي  تم تدريبهم على مالحقة المقاومي  كما خاطبهم أحد ضباطهم: "أيتم لم
كيف تحاربو  )إسرائيل(.. إّيما ُأرسلتم إليفاذ سيادة القايو  حتى يتمّك  م  العيش في أمٍ  وسالٍم 

 مع )إسرائيل(".
ومع استمرار السلطة في خدمة أم  ومصالح االحتالل، فإييا بحاجة إلى إستراتيجية موحدة للضغط 

يجاد حراك فاعل على األرض يعيد روح المقاومة المتقدة على قيادة السلطة لوقف التيسيق األميي ، وا 
 في صدور شبا  الضفة.

إ  المطلوب إيجاد بدائل وطيية قادرة على لجم المتعاويي  مع االحتالل وتفعيل دور ميظمة التحرير 
عادة بيائها لتشمل كل الفلسطيييي ، وصياغة بريامج وطيي مشترك يحرم ويجرم التيسيق األميي  وا 

أيواعه، ويترافق مع ذلك حراك إعالمي يشكل حالة ضغط شعبي ضد التيسيق األميي ويكشف  بكل
 الدور المشبوه لقادة التيسيق.

كما أ  حركة فتح مطالبة بإعادة اليظر في بييتها التيظيمية واالجتماعية بصفتها حركة مقاومة تواجه 
 طت مصالحهم بالتيسيق األميي.االحتالل واالستيطا  شعبيا وبكل الوسائل واستبعاد م  ارتب

 18/10/2021فلسطين أون الين، 
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 إسرائيل أمام تحدي "السايبر" .77
 غيورا آيليد
تجسد هجمة السايبر، قبل أسبوع، على مستشفى في الخضيرة ما كا  يفترض أ  يكو  واضحًا 

لطبيعية بأييا للجميع في القر  الواحد والعشري ، إضافة إلى مخاطر الحروب، األوبئة، والكوارث ا
 سيواجه أيضا تحديا كبيرا ومتعاظما: هجمات السايبر. ثالثة مستويات م  الضرر قد تقع.

 على المستوى األول يمك  أ  يدرج سقوط مواقع إلكترويية، سرقة مال، وسرقة أسرار.
يتضم  المستوى الثايي ما رأيياه، هذا األسبوع، م  خالل التحكم في مؤسسة كبيرة واالستعداد 

 لتحريرها مقابل المال.
يقاع ضرر متراكم، ما أ  يعرف حتى  المستوى الثالث واألخطر هو التحكم الهادئ بميظومة مهمة وا 
يكو  غير قابل للتراجع. فمثال بورصة األوراق المالية: عيدما يبلغ في يهاية اليهار بأ  سهما معييا 

م  بأ  هذه اليتيجة تعكس بأماية احتساب في المئة يؤ  5في المئة وأسهما أخرى هبطت بـ  2ارتفع بـ 
 كل أوامر الشراء والبيع في ذاك اليهار.

ل  يطلب أحد إحصاء يدويا. فماذا سيحصل إذا تحكمت جهة معادية سرًا في حواسيب البورصة 
 وتالعبت باليتائج.

فضال ع  حقيقة ايه سيكو  بوسعها أ  تجرف المليارات، فكروا ماذا سيحصل بعد أ  يتبي ، 
 «.متأخرًا، بسية أ  يتائج البورصة هي في الواقع أيباء ملفقة

حدث كهذا م  شأيه أ  يؤدي إلى ايهيار اقتصاد دولة. توجد في الدولة عشرات أخرى م  
 المؤسسات التي يمك  أ  يحدث التحكم السري بحواسيبها كارثة وطيية.

ميظومة وطيية للدفاع في وجه  إقامة 2003بشكل مفاجئ إيجابا قررت حكومة إسرائيل ميذ العام 
 هجمات السايبر.

بداية مصيبة، بعدها لجية تحقيق، وفقط بعد ذلك إصالح  آخر:وبشكل عام يحصل لدييا أمر 
 ، مصيبة الحريق في الكرمل، المصيبة في ميرو (، هيا عمليا مسبقا.«يوم الغفرا »الوضع )حرب 
عليا. فالدولة ال يمكيها أ  تهتم بحماية كل أساس ثالثة مبادئ  اإلسرائيلية علىتقوم الميظومة 

 متجر.
الدائرة األولى هي البيى التحتية «. دائرتي »وهكذا عمليا تحمي ميظومة السايبر الوطيية بشكل يشط 

الوطيية الحيوية على يحو خاص. ويدور الحديث ع  بضع عشرات م  الميظمات التي توجد تحت 
 رقابة متشددة.
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ع مئات م  المؤسسات التي تكو  الرقابة عليها غير مباشرة. وباقي توجد دائرة أخرى م  بض
 مؤسسات الدولة توجد عمليا دو  إشراف الدولة.

بهدف العثور على الهجمات، وا عطاء إخطارات  24/7المبدأ الثايي هو وجود مركز وطيي يعمل 
قامة حوار جار مع مراكز مشابهة في عشرات الدول.  وا 

أساس الفهم بأ  الحماية فقط ل  تجدي يفعا. وبالتالي يوجد إلسرائيل أداتا   المبدأ الثالث يقوم على
واحدة هي هيئة استعالمات خاصة غايتها العثور على الهجمات قبل أو بعد الهجوم.  –أخريا  

 مثلما في كل جايب آخر م  الحرب ضد اإلرهاب فإ  التحدي األساس هو معرفة م  هو العدو.
دع. األداة الثالثة تكمل األداة االستخبارية وهي القدرات الهجومية اإلسرائيلية، هذا شرط لإلحباط وللر 

طالق الرسالة الصحيحة.  وهكذا إذا ما عثر على المهاجم فايه تكو  أيضًا إمكايية للمس به وا 
إ  يجاح الهجمة ضد مستشفى هيلل يافه يشعل ضوءا أحمر باليسبة لمتاية قسم م  ميظوماتيا 

ما أيضًا لحقيقة أ  أولئك المهاجمي  المجهولي  غير مردوعي  على ما يبدو م  إمكايية الدفاعية مثل
 االيكشاف أو الرد اإلسرائيلي.

يكاد ال يكو  هياك جهد م  الصواب التوفير فيه لتحسي  قدرات السايبر، إذ إ  إسرائيل مهددة ليس 
ظمات إرهابية. والسيياريو األخطر فقط م  القراصية اإللكتروييي  الطماعي  بل أيضًا م  دول ومي

هو ممارسة الكثير م  هجمات السايبر التي هي حتى اآل  يائمة مؤقتا وكل هذا بالتوازي مع 
 مهاجمة إسرائيل بالصواريخ.

 «يديعوت»
 18/10/2021األيام، رام هللا، 
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