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 33 :كاريكاتير

*** 
 

 بالسلطة السويد: لن نكون دادرين علم دعم الفلسطينيين للفساد الكبير .1
حذبرت وزيبرة خءبرجية السويد آنء ليندي من تأثيبر تفشي الفسءد في السلطة الفلسطينية على الدعم 

وقءلت ليندي: "لن نكون قءدبرين على دعم التنمية االقتصءدية للفلسطينيين عشكل  المقدم للفلسطينيين.
 كءمل في ظل مستوى الفسءد الكعيبر الموجود حءليًء في السلطة".

بر لبراديو السويد أن لدى الفلسطينيين مشءكل داخلية تتالق عءالنقسءم عين حبركتي فتح وذكبر تقبري
 وحمءس، كمء أن الكثيبرين يتهمون السلطة عءلفسءد.

سبرائيل لن يؤثبر سلعًء على عالقة  في حين، أكدت الوزيبرة أن "كسبر الجمود في الاالقءت عين السويد وا 
ية السويدية زيءبرة إلى "إسبرائيل" وفلسطين منذ عداية وتجبري وزيبرة الخءبرج السويد عءلفلسطينيين".

والتقت يوم االثنين المءضي عءلبرئيس اإلسبرائيلي إسحءق هبرتسوغ ووزيبر الخءبرجية  األسعوع الحءلي.
كمء التقت عءلبرئيس الفلسطيني محمود ععءس وبرئيس الوزبرا  الفلسطيني محمد اشتية  يءئيبر العيد.

 ووزيبر خءبرجيته بريءض المءلكي.
ي تغبريدة على تويتبر، قءلت ليندي عقب لقءئهء ععءس: "سادت علقء  البرئيس ععءس إلعءدة التأكيد وف

كمء أكدت على  على الاالقءت السويدية والفلسطينية المتينة، والتبركيز على الدفع نحو حل الدولتين.
 "دعمنء إلجبرا  انتخءعءت وطنية فلسطينية تشمل شبرقي القدس".

 ة إلى "إسبرائيل" يجبريهء وزيبر سويدي منذ عشبر سنوات.ُيذكبر أن هذه أول زيءبر 
وأوضحت ليندي أن عالقة السويد ب"إسبرائيل" مهمة، وأن السويد ال تنوي في الوقت ذاته التبراجع عن 

 االعتبراف عءلدولة الفلسطينية.
 19/10/2021، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 م سريعةعباس محبط من التباطؤ األميركي ويريد عملية سال .2
محمود ععءس عن خيعة أمل من تعءطؤ التحبرك  ةالفلسطينيالسلطة ععبر برئيس : كفءح زعون-برام هللا

إنه ال » ،األميبركي نحو عملية سالم. وقءل ععءس، أثنء  استقعءله وزيبرة الخءبرجية السويدية، آن لينده
ءنية والاقءعية ضد يمكن استمبرابر الوضع الحءلي عإصبرابر إسبرائيل على مواصلة سيءسءتهء االستيط

عضبروبرة تحقيق التهدئة الشءملة ووقف األعمءل الادائية ضد ععءس طءلب و «. الشاب الفلسطيني
جبرا ات عنء   الشاب الفلسطيني في القدس والضفة الغبرعية وقطءع غزة، وتطعيق االتفءقيءت الموقاة وا 

الدولية. وأكد مواصلة الجهود الثقة، واالنتقءل الفوبري لاملية سيءسية تحت برعءية اللجنة البرعءعية 
لتحقيق الوحدة الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يلتزم جميع أعضءئهء عءلشبرعية الدولية، مشددًا 

 على أهمية الضغط على إسبرائيل إلجبرا  االنتخءعءت في مدينة القدس.
 20/10/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 "تينحل الدول"بالتخلي عن  تهدد السلطة الفلسطينية .3

أعلن مسؤول فلسطيني أن القيءدة الفلسطينية ستكون في حل من االلتزام عقبرابرات : كفءح زعون-برام هللا
وقءل عزام األحمد، عضو اللجنتين التنفيذية  الشبرعية الدولية، إذا لم تطعق، عمء في ذلك حل الدولتين.

ال فإننء سنكون  لمنظمة التحبريبر والمبركزية لحبركة فتح، إنه آن األوان لتنفيذ قبرابرات الشبرعية الدولية، وا 
ذا لم يتم التجءوب فنحن لن نتبردد عأن نكون في حل من كل هذه القبرابرات عمء فيهء  أمءم امتحءن. وا 

سنعلغ اإلدابرة األميبركية عأننء سئمنء من »حل الدولتين. وأضءف في حديث لإلذاعة البرسمية: 
حدة، والبرعءعية الدولية، لتنفيذ قبرابرات الشبرعية االنتظءبر، ويجب عقد مؤتمبر دولي عبرعءية األمم المت

 «.الدولية، نبريد أفاءال وليس أقواال
وقءل األحمد، إنه سيتم تشكيل لجنة مشتبركة عين التنفيذية والمبركزية لحبركة فتح، من أجل االعداد 

جنة ستعدأ هذه الل»الناقءد المجلس المبركزي مع نهءية هذا الاءم أو عداية الاءم المقعل. وأضءف 
المشتبركة عملهء خالل هذا األسعوع لإلعداد السيءسي، والتنظيمي، واإلدابري لمخبرجءت دوبرة المجلس 

 المبركزي.

 20/10/2021، الشرق األوسط، لندن
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 آالف تصريح "لم  شمل" من االحتالل اإلسرائيلي 4تعلن تسل مها  الفلسطينية السلطة .4
لّم شمل وتغييبر عنءوين لفلسطينيين في الضفة الغبرعية  برام هللا: أعلنت إسبرائيل، أمس، موافقتهء على

وقءلت وسءئل إعالم إسبرائيلية، إنه عاد موافقة وزيبر الجيش، عيني غءنتس، تم إعالغ  وقطءع غزة.
منسق أعمءل الحكومة اإلسبرائيلية غسءن عليءن، مسؤولي السلطة الفلسطينية، أنه جبرت الموافقة على 

المقيمين في الضفة الغبرعية منذ سنوات طويلة وغيبر مسجلين في  طلب تسجيل للفلسطينيين 1,200
فلسطيني مسجل ضمن سجل  2,800السجل المدني الفلسطيني، كمء ستتءح إمكءنية تاديل الانوان لـ

 2007السكءن الفلسطيني، ممن ُولدوا في قطءع غزة ثم انتقلوا للسكن في الضفة الغبرعية قعل عءم 
 على غزة(.« حمءس»)سيطبرة 

أعلن برئيس الهيئة الاءمة للشؤون المدنية، الوزيبر حسين الشيخ، أن الهيئة استقعلت، أمس، الدفاة و 
األولى من موافقءت الهويءت لمن دخلوا إلى فلسطين ولم يحصلوا على الهوية الفلسطينية؛ وذلك تعاًء 

جعهء أعءدت أغسطس )آب( المءضي، والتي عمو  30للتفءهمءت التي تمت مع الجءنب اإلسبرائيلي في 
 الامل عهذه الملفءت.

موافقة، تشمل طلعءت للمتقدمين من المحءفظءت  4,000وأكد الشيخ في عيءن، أن الحصول على 
الشمءلية والجنوعية للحصول على الهوية وجواز السفبر الفلسطيني، وموافقءت على تغييبر الانوان من 

قءت من فئة أعنء  المواطنين الذين تجءوزوا المحءفظءت الجنوعية للمحءفظءت الشمءلية، إضءفة إلى مواف
 عءمًء ولم يكونوا مسجلين في هويءت ذويهم. 16سن الـ

 20/10/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 اشتية يبحث مع وزيرة خارجية السويد المساعي لخلق مسار سياسي ينهي االحتالل .5
ن ليند، المسءعي لخلق مسءبر عحث برئيس الوزبرا  محمد اشتية مع وزيبرة خءبرجية السويد آ: برام هللا

قءمة الدولة الفلسطينية، وكذلك تازيز الاالقءت الثنءئية عين العلدين.  سيءسي جءد إلنهء  االحتالل وا 
وقءل برئيس الوزبرا : "نفتخبر عاالقتنء مع السويد سوا  الثنءئية أو ضمن االتحءد األوبروعي، ونأمل أن 

دولة الفلسطينية من أجل الوقوف إلى جءنب الحق تكون نموذجء لعقية دول أوبروعء عءالعتبراف عءل
 والادل وكذلك حمءية حل الدولتين، في ظل انتهءك إسبرائيل لكل االتفءقيءت الموقاة والقءنون الدولي".
ودعء برئيس الوزبرا  السويد واألصدقء  في أوبروعء إلى الدفع عءتجءه مسءبر سيءسي مستند إلى القءنون 

اتعبرا أن اللجنة البرعءعية الدولية قد تكون اإلطءبر األفضل لدفع الاملية الدولي والقبرابرات األممية، م
 السيءسية عءلشبراكة مع الاديد من األطبراف الدولية.

 19/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 علم األرض تهدف عالنية إلم جعل حل الدولتين مستحيال   "إسرائيل"منصور: سياسات  .6
ل المندوب الدائم لفلسطين لدى األمم المتحدة السفيبر بريءض منصوبر في كلمته أمءم قءنيويوبرك: 

مجلس االمن، إن إسبرائيل تصبر على استمبرابر احتاللهء غيبر الشبرعي، وهذا واضح في السيءسءت 
االستامءبرية التي تنتهجهء على األبرض، والتي تهدف عالنية إلى جال حل الدولتين مستحياًل، وهو 

 يحءت مسؤوليهء الذين ينكبرون حقنء في تقبريبر المصيبر.واضح في تصبر 
 19/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تغضب المندوب اإلسرائيلي بجلسات مجلس األمن عشراوي حنانمشاركة  .7

"األيءم": في إحءطة افتبراضية أمءم جلسة مجلس األمن، قءلت النءشطة والاضوة السءعقة في  -القدس 
للجنة التنفيذية في منظمة التحبريبر الفلسطينية، د. حنءن عشبراوي: إن الكثيبر من الخطءب السيءسي ا

السءئد يتغءضى عن الواقع، كءلحديث عن "السالم االقتصءدي، تحسين نوعية الحيءة، التطعيع، إدابرة 
إن  وأضءفت: "يجب تفكيك هذه المغءلطءت، الصبراع، احتوا  الصبراع أو حتى تقليص الصبراع".

وبرفضت د. عشبراوي  أوضءع الظلم والقمع المتقعلة ال تتقلص، عل تتوسع وتتفجبر عاواقب كءبرثية"..
وكءن المندوب اإلسبرائيلي  "الحجج المضللة" عأن هنءك توازنء عين الجءنعين، أو عين المظلوم والظءلم.

ءلحديث أمءم جلسة في األمم المتحدة جلاءد ابردان وجه انتقءدات حءدة للسمءح للدكتوبرة عشبراوي ع
 مجلس األمن.

 20/10/2021، األيام، رام هللا
 

 فلسطيني بشأن المخطط اإلسرائيلي للتسوية العقارية في القدس-تنسيق مصري .8
أطلع برئيس اللجنة البرئءسية الاليء لمتءعاة شؤون الكنءئس في فلسطين المديبر الاءم للصندوق  القءهبرة:

أخطءبر تداعيءت قبرابر الحكومة االسبرائيلية حول »ثءني، على القومي برمزي خوبري، العءعء تواضبروس ال
وأشءبر خوبري في برسءلة ُسلمت إلى العءعء عءلمقبر  «.تسوية الحقوق الاقءبرية في مدينة القدس الشبرقية

حكومة االحتالل تسءعق الزمن لتنفيذ هذا القبرابر، لتعسط سيطبرتهء »العءعوي في القءهبرة، إلى أن 
مالك وأبراضي المقدسيين، ععبر شبرعنة الملكيءت التي تم تزييف ملكيتهء، وتستولي على المزيد من أ

ثلثي األبراضي واألمالك المبراد تسويتهء تاود لألوقءف »، وأن «أو تسبريعهء عطبرق غيبر قءنونية
اإلسالمية والمسيحية، والتي عءتت مهددة عءلمصءدبرة تحت حجج واهية يختلقهء االحتالل ليخدم 

التدخل الفوبري لدى الجهءت البرسمية محليًء »دعء العءعء تواضبروس إلى و  «.مصءلحه االحتاللية
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قليميًء ودوليًء من أجل الوقف الفوبري لتنفيذ هذا القبرابر الخطيبر للمحءفظة على الوجود الفلسطيني في  وا 
برثهء المسيحي واإلسالمي األصيل  «.القدس ومنع تغييبر هويتهء الحضءبرية وا 

 19/10/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 : كتائب القسام ستجبر االحتالل علم إطالق سراحكمبرهوم .9
إن األسبرى الفلسطينيين في سجون  ،قءل النءطق عءسم حبركة حمءس فوزي عبرهوم في حديث للجزيبرة

االحتالل يمكنهم أن يبراهنوا على قدبرة كتءئب القسءم في فبرض قواعد جديدة يكونوا عموجعهء أحبرابرا عين 
عشبروطنء والضغط على االحتالل “لة لألسبرى في سجون االحتالل عقوله ووجه عبرهوم برسء أهءليهم.

وصالعتنء نستطيع أن نقول ألسبرانء عإمكءنكم أن تبراهنوا على حكمة وقوة وقدبرة كتءئب القسءم في 
 ”.فبرض قواعد جديدة على االحتالل عموجعهء تكونوا أحبرابر عين أهلكم وعوائلكم وذويكم عإذن هللا

ليس جديدا على االحتالل االستفبراد “ألسبرى من قعل االحتالل قءل عبرهوم وعشأن التصايد ضد ا
عءألسبرى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل سوا  عءلازل االنفبرادي أو التاذيب أو االستهداف أو 

 ”.اإلهمءل الطعي أو الموت وعءلتءلي هذا شكل من أشكءل الادوان المتواصل على الشاب الفلسطيني
ل لم يبر مواقف برادعة من السلطة الفلسطينية كي يوقف هذا الادوان على األسبرى االحتال“وأضءف 

 ”.آالف أسيبر فلسطيني داخل سجون االحتالل 5واستهداف أكثبر من 
األمبر مبرهون “وعشأن توقاه صفقة تعءدل أسبرى قبريعء عين المقءومة واالحتالل اإلسبرائيلي قءل عبرهوم 

هشة ال تجبرؤ على اتخءذ قبرابر، وهنءك إخضءع لقضية  عسلوك االحتالل فهو لديه اليوم حكومة
األسبرى والصفقة لمنءكفءت حزعية، وليس هنءك من صنءع قبرابر يستطياون اتخءذ قبرابر جبري  عإعبرام 

 ”.صفقة
 19/10/2021. نت، الجزيرة

 
 األسرى ضد   "السلوك االنتقامي"من تحذر الفصائل الفلسطينية  .10

الفلسطينية، سلطءت االحتالل اإلسبرائيلي، من االستمبرابر  حذبرت قيءدة الفصءئل: أشبرف الهوبر-غزة
عفبرض سيءسءت التنكيل ضد األسبرى الفلسطينيين، وخصوصء أسبرى الجهءد اإلسالمي، وذلك في ظل 
تامد مصلحة السجون، حبرمءن األسبرى من أعسط حقوقهم األسءسية، في الوقت الذي واصل فيه 

، لليوم السءعع على التوالي، فيمء قءم عدد منهم أسبرى حبركة الجهءد مابركة اإلضبراب عن الطاءم
 عءلتوقف عن شبرب المء ، برفضء لإلجبرا ات التنكيلية.
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سلوك “واعتعبرت لجنة المتءعاة الاليء للقوى الوطنية واإلسالمية، أن مء تقوم عه سلطءت االحتالل 
االستمبرابر في ، مؤكدة وهي تحذبر االحتالل من مغعة ”انتقءمي وقح ضدهم عاد عملية نفق الحبرية

لن نسمح “وأضءفت في عيءن لهء  ”.برمزا للنضءل الوطني الفلسطيني“تاذيب األسبرى، عأنهم يمثلون 
، الفتء إلى أن جميع األسبرى موحدون في مابركة ”عءالستفبراد عأي أسيبر أو فصيل داخل السجون

زالة كل الدفءع عن حقوقهم، وفي مقدمتهء إخبراج األسبرى المازولين للايش مع إخوانهم عءأل قسءم، وا 
إلى ذلك فقد أكدت لجنة المتءعاة للقوى  ”.جلعوع“الاقوعءت التي اتخذت عاد عملية الهبروب من سجن 

جءهزة للدفءع عن جميع الخطوات الموحدة التي تقبرهء “الوطنية واإلسالمية، أن المقءومة الفلسطينية 
ساة في كل الفاءليءت التي تقبرهء ، داعية في ذات الوقت المواطنين للمشءبركة الوا”قيءدة األسبرى

سنءد األسبرى وقضيتهم الوطنية.  المبرجايءت الوطنية لدعم وا 
 19/10/2021، القدس العربي، لندن

 
 الشعبية عن اجتماع "اللجنة التنفيذية": تمخضت فولدت فأرا   .11

ذية لمنظمة قءل عضو اللجنة المبركزية للجعهة الشاعية هءني خليل، إن اجتمءع اللجنة التنفي: برام هللا
التحبريبر فءقدة الشبرعية والصالحية انتهى كغيبره من االجتمءعءت عديمة الجدوى عصفبر كعيبر، مضيفء 

وذكبر خليل في تصبريح صحفي اليوم األبرعاء : "عاد استابراض  أن اجتمءعهء "تمخض فولد فأبرا". 
االنسءن للمبرض االستيطءني والتغول الصهيوني على أبرض القدس والضفة الغبرعية، واستعءحة 

الفلسطيني لم تتخذ هذه القيءدة المهزومة أي قبرابر ولو شكليًء لمواجهة هذه االعتدا ات واكتفت 
استمبر هذا الادوان سوف ناود ونجتمع ونفكبر ونستابرض لكم األوضءع مبرة  إذاكاءدتهء عءلتلويح 

ء وسبرقة أمواله وعين أن "هذه القيءدة التي تتفنن في تجويع السواد األعظم من أعنء  شاعن أخبرى".
هدابرهء على جيوعهء وجيوب أجهزة التنسيق األمني مءزالت تديبر ظهبرهء لمستحقءت الفقبرا  من  وا 
عءئالت الشهدا  واألسبرى وأصحءب الشئون االجتمءعية، كمء تديبر ظهبرهء الستاءدة اللحمة والوحدة 

يل القيءدة الوطنية الوطنية، وَتجُعن للحديث عن أي فال مقءوم في مواجهة جالديهء، وتاطل تشك
 ”.الموحدة للمقءومة الشاعية، فمءذا تعقى لهء لتدعي زوبرًا عأنهء قيءدة تمثل هذا الشاب

 20/10/2021، وكالة سما اإلخبارية
 

 إغالق غالف غزة خشية عملية للمقاومة .12
في الوقت الذي وصل فيه السفيبر القطبري محمد الامءدي، إلى قطءع غزة،  :برجب المدهون -غزة

 -عنءً  على تقييم للوضع أجبراه الجيش  -أغلقت سلطءت الادو  ،«حمءس»لتقى قءدة حبركة حيث ا
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عددًا من المواقع والتقءطاءت عءلقبرب من السيءج الحدودي، وخءصة تلك التي يمكن استهدافهء من 
أن مبرّد عملية اإلغالق ياود إلى مخءوف « يدياوت أحبرونوت»داخل القطءع، فيمء نقلت صحيفة 

ن مضءّدة للدبروع أو قّنءصة. وأشءبر مبراسل الصحيفة إلى أن هذه الاملية تسّععت عحءلة من من نيبرا
الذعبر في المستوطنءت المحيطة عغزة، مضيفًء أن غموض العيءن الصءدبر عن الجيش لم يؤدِّّ إاّل إلى 
مضءعفة الذعبر. كذلك، ذكبرت مصءدبر ععبرية أخبرى أن اإلغالق جء  عاد وبرود مالومءت عن نّية 

 استهداف قّوات االحتالل على الحدود عنيبران مضءّدة للدبروع.« الجهءد اإلسالمي»كة حبر 
 20/10/2021األخبار، بيروت، 

 
 صواريخ تجريبية من غزة تجاه البحر 4اإلعالم العبري: إطالق  .13

صوابريخ تجبريعية أطلقت من غزة تجءه العحبر صعءح الثالثء  "في  4قءلت وسءئل إعالم ععبرية إن 
ن قدبرات ودقة الصوابريخ". ُيشءبر إلى أن إطالق تلك الصوابريخ التجبريعية عشكل دوبري من إطءبر تحسي

شواطئ قطءع غزة يأتي ضمن استادادات المقءومة ألي مواجهة محتملة مع قوات االحتالل، عدا 
 عن حمل تلك الصوابريخ نوًعء من البرسءئل. 

 19/10/2021، فلسطين أون الين
 

 لك عوامل الوحدة ومقوماتهاالحية: األمة اإلسالمية تمت .14
قءل برئيس مكتب الاالقءت الابرعية واإلسالمية في حبركة حمءس د. خليل الحية إن األمة تمتلك 

وعدد الحية خمس بركءئز لتحقيق الوحدة اإلسالمية عشكل صحيح، داعًيء  عوامل الوحدة ومقومءتهء.
واستياءب أسعءب الخالف  إلى الامل عمقتضءهء، وهي تازيز عوامل االتفءق والوحدة، وتحقيق

المذهعي والصبراع السيءسي المفضي لالقتتءل ونقءط الخالف، والقيءم عواجعءتنء الشبرعية تجءه ديننء 
وحمءية إسالمنء، ودعم المقءومة وحمءيتهء، واالهتمءم عقضءيء المستضافين من أمتنء عبرفع الظلم 

 عنهم عكل مء نملك من أدوات مشبروعة.عنهم، عتحبريبر أوطءنهم وبرفع اليد الثقيلة لقوى االستكعءبر 
أكتوعبر، في المؤتمبر الخءمس  19وشءبرك وفد برفيع المستوى من قيءدات الحبركة عبرئءسة الحية الثالثء  

 والثالثين للوحدة اإلسالمية في الاءصمة اإليبرانية طهبران.
 19/10/2021، مودع حركة حماس
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 ةلن تتحرر فلسطين والقدس بدون وحدة األم: النخالة .15
، زيءد النخءلة، الثالثء ، ضبروبرة وحدة ونهضة ”الجهءد“األنءضول: أكد األمين الاءم لحبركة  -غزة

جء  ذلك  األمة الابرعية واإلسالمية من أجل تحبريبر فلسطين ومدينة القدس من االحتالل اإلسبرائيلي.
مقءم في طهبران، ، وال35في كلمة له، خالل افتتءح المؤتمبر الدولي للوحدة اإلسالمية في دوبرته الـ

نهضة األمة وتحقيق وحدتهء سيعقى مبرتعًطء “وقءل النخءلة إن  عحسب عيءن صءدبر عن الحبركة.
ال وحده عدون القدس “وأضءف:  ”.ابرتعءًطء جدليًّء عتحبريبر القدس وفلسطين من االحتالل الصهيوني

 ”.وفلسطين، وال قدس وفلسطين عدون وحدة األمة
 19/10/2021، القدس العربي، لندن

 
 : نجاح اإلصالح مرهون بالمشاركة المجتمعية واالنتخابات الشاملةحماسديادي في  .16

أكد القيءدي في حبركة حمءس مصطفى الشنءبر، أن اإلصالح الشءمل ال نجءح له إال : نءعلس
عءلمشءبركة المجتماية الشءملة عكل مكونءت المجتمع الفلسطيني؛ وطنيًّء واقتصءديًّء وسيءسيًّء وتشبريايًّء 

وقءل القيءدي الشنءبر، تاقيعء على قبرابر برئيس السلطة محمود ععءس تشكيل مء تسمى عـ"لجنة  وفكبريًّء.
وطنية لإلصالح": "ال حل إال عءلتوافق الوطني، والذهءب إلى استئنءف عملية اإلصالح واالنتخءعءت 

د تشكيل لجنة وانتق الشءملة التي أوقفت عضغط من نخب الفسءد والمنتفاين من الحءلة البراهنة".
اإلصالح الموعودة "من نفس اللون السيءسي والنخب المتحكمة في الوطن التي تفتقبر للشبرعية 
االنتخءعية والشبرعية الدستوبرية وعغيءب المجلس التشبرياي"، عءدًّا أنهء "ضبرب من مكءفأة الفءسدين 

 ز القوى والقطط السمءن".وعديمي الخعبرة الذين ابرتقوا على أسس المحسوعية والوال  واالستقوا  عمبراك
 19/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 زيارة استفزازية لبن غفير ومنعه من لقاء األسير القواسمي .17

قءم عضو الكنيست اليميني المتطبرف، إيتمءبر عن غفيبر، ظهبر اليوم الثالثء ، عزيءبرة استفزازية إلى 
عءمء( المضبرب عن  28ءزم مقداد القواسمي )مستشفى "كءعالن" في مدينة برحوفوت، إذ يبرقد األسيبر ح

وادعى عن غفيبر أن زيءبرته لألسيبر القواسمي كءنت عحجة االطالع على ظبروفه  يومء. 91الطاءم منذ 
وجء  في التفءصيل، أن عن غفيبر حءول اقتحءم غبرفة  وعالجه في ظل إضبراعه المتواصل عن الطاءم.
وتصدى عدد  يس القءئمة المشتبركة، النءئب أيمن عودة.األسيبر القواسمي، وقد وقع تدافع عينه وعين برئ

 من النءشطين والنءئب عودة لمحءولة عن غفيبر من الدخول إلى غبرفة األسيبر القواسمي.
 19/10/2021، 48عرب  
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 إذاعة عبرية: بينيت متفاجئ من الضغوط األميركية بشأن البناء في المستوطنات .18
م األبرعاء ، أن نفتءلي عينيت برئيس الوزا  اإلسبرائيل يأعدى ذكبرت إذاعة الجيش اإلسبرائيلي، صعءح اليو 

 تفءجؤه عءلضغوط األميبركية عليه عشأن قضية العنء  في المستوطنءت عءلضفة الغبرعية.
عءلموقف األميبركي إزا  ” الكءعنيت“وعحسب اإلذاعة الاعبرية، فإن عينيت أعلغ وزبرا  المجلس المصغبر 

  وجهوا له تسءؤالت حول القضية برًدا على استغبراعه من الموقف هذه القضية، مشيبرًة إلى أن الوزبرا
هم ياتعبرون هذا األمبر “وقءل عينيت في المحءدثءت  المتشدد لواشنطن تجءه العنء  في المستوطنءت.

  ، في إشءبرة منه إلدابرة جو عءيدن.”عءلغ األهمية عءلنسعة لهم
 19/10/2021القدس، القدس، 

 
 ارة بايدن لتغيير مودفها من البناء االستيطانيدغان يقود حملة ضغط علم إد .19

االستيطءني عءلضفة الغبرعية، حملة للضغط على ” مجلس السءمبرة“يقود يوسي دغءن برئيس مء يسمى 
أعضء  الكونغبرس ومجلس الشيوخ من الجمهوبريين والديمقبراطييين، في الاءصمة األميبركية واشنطن، 

إدابرة البرئيس جو عءيدن عشأن تقييد العنء   من أجل خلق ضغط مضءد للضغوط التي تمءبرسهء
وعحسب القنءة الاعبرية السءعاة، فإن دغءن عقد سلسلة اجتمءعءت في األيءم  االستيطءني عءلضفة.

األخيبرة مع مسؤولين أميبركيين من الكونغبرس ومجلس الشيوخ، مطءلًعء إيءهم عءلتحبرك لوقف الضغوط 
 سبرائيلية عشأن تقييد العنء  في المستوطنءت.التي تمءبرسهء إدابرة عءيدن على الحكومة اإل

وأكد دغءن أن المجءلس االستيطءنية لن تسمح عتجميد العنء  في المستوطنءت، وأن هذا األمبر يقع 
 فقط على عءتق الحكومة اإلسبرائيلية وحدهء، وأنه ال يمكن تجميد العنء  عطلب من اإلدابرة األميبركية.

 ”.ليس لديهء سعب لادم المصءدقة على العنء  الحكومة اإلسبرائيلية“وقءل دغءن إن 
من أعضء  مجلس الشيوخ  20وأشءبر إلى أنه خالل اليومين المقعلين سيجتمع مع أكثبر من 

والجمهوبريين والديمقبراطيين لتشكيل مجموعة تنشط وتقءتل من أجل إسبرائيل وتامل ضد تجميد العنء  
 في المستوطنءت.

 19/10/2021القدس، القدس، 
 

 تهدد بتعطيل أعمال ائتالف الحكومة اإلسرائيلية” الموحدةمة العربية القائ“ .20
هددت القءئمة الابرعية الموحدة في الكنيست اإلسبرائيلي، يوم الثالثء ، عتاطيل جدول أعمءل أحزاب 
االئتالف الحكومي الذي تاد القءئمة أحد أحزاعه، في حءل لم يتم تنفيذ مء تم االتفءق عليه عند 

 تشكيله.
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ن وليد طه برئيس كتلة القءئمة وبرئيس لجنة الداخلية في الكنيست إلغء  جلستين للجنة كجز  من وأعل
برد فال على عدم إحضءبر قءنون برعط العيوت الابرعية عءلكهبرعء  الذي قدمته الموحدة للمصءدقة عليه 

 في االئتالف هذا األسعوع.
براض على طبريقة تقديم القءنون، االئتالف الحكومي برفض القءنون أول مبرة عحجة االعت“وقءل طه 

وعاد مفءوضءت مع أطبراف االئتالف توصلنء لصيغة مقعولة على الجميع، وال نبرى أي سعب لتأجيل 
 ”.إحضءبر القءنون للتصويت عليه هذا األسعوع

مء تاطيل جدول أعمءل “وأضءف  مصلحة مجتمانء الابرعي أواًل إمء برعط العيوت الابرعية عءلكهبرعء  وا 
وأكد أن الموحدة ستضع جميع مطءلب وقضءيء  ”.كومي عءلكءمل حتى إيجءد حلاالئتالف الح

 المجتمع الابرعي على الطءولة اآلن.
 19/10/2021القدس، القدس، 

 
 مليار دوالر للخيار العسكري ضد إيران 1.5تخصص  "إسرائيل" .21

قة عبرئءسة تل أعيب: صءدقت الحكومة اإلسبرائيلية عبرئءسة نفتءلي عنيت على خطة الحكومة السءع
مليءبرات  5عنيءمين نتنيءهو، لإلعداد للخيءبر الاسكبري ضد إيبران. وأقبرت ميزانية إضءفية للجيش عقيمة 

 مليءبر دوالبر(، لعنء  قدبرة عسكبرية على مهءجمة المنشآت النووية اإليبرانية. 1.5شيقل )
الحكومة »وبري، أن للتلفزيون اإلسبرائيلي، نيبر دف« 12القنءة »وجء  في تقبريبر للمبراسل الاسكبري في 

اإلسبرائيلية صءدقت على حزمة ميزانيءت مخصصة لعنء  قدبرات هجومية لتنفيذ هجوم محتمل في 
المؤسسة الاسكبرية اإلسبرائيلية تاتقد أن هذه الميزانية كءفية لعنء  قوة هجومية »وأكد أن «. إيبران

أسلحة خءصة، وجمع الميزانية ستخصص لشبرا  »وقءل إن «. لمواجهة المشبروع النووي اإليبراني
ضءفة أجهزة وطءئبرات لسالح الجو اإلسبرائيلي، وعنء  قءعدة عيءنءت  مالومءت استخعءبراتية، وا 

 «.استخعءبراتية واساة؛ تتضمن استخدام األقمءبر الصنءعية
 20/11/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 طريةلحل أزمة الجزء الثالث من المنحة الق "إسرائيل"إذاعة عبرية تكشف عن مقترح  .22

، إن هنءك تقدًمء كعيبًرا طبرأ على قضية حل الجز   األبرعاءذكبرت إذاعة الجيش اإلسبرائيلي، اليوم 
 الثءلث من المنحة القطبرية المتالقة عبرواتب مسؤولي حمءس الحكوميين وموظفيهء المدنيين.
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ماليين  8وعحسب اإلذاعة، فإن المقتبرح الذي يظهبر في إسبرائيل هو نقل عضءئع إلى قطءع غزة عقيمة 
دوالبر، مثل الوقود والطاءم وغيبرهء، على أن تعياهء حمءس، التي عدوبرهء يمكنهء من خاللهء تمويل 

 وبرجحت مصءدبر إسبرائيلية، إلى أن هذه القضية ستحل في غضون أيءم. برواتب موظفيهء.
 19/10/2021القدس، القدس، 

 
 المجتمع العربي وزير إسرائيلي: سياسة التمييز سبب إهمال الحكومة للجريمة في .23

اعتبرف وزيبر األمن الداخلي اإلسبرائيلي، عومبر عءبرليف، أمس )الثالثء (، عأن الحكومءت  تل أعيب:
المتاءقعة، أهملت مكءفحة الجبريمة في المجتمع الابرعي عندمء كءن ضحءيءهء يقتصبرون على الابرب. 

إلى تأجيج الانف أكثبر وأكد، أن هذا الواقع، وماه عقية عنءصبر سيءسة التمييز ضد الابرب، أدت 
وأكثبر، حتى جء ت الصدمة في شهبر مءيو )أيءبر( المءضي، وانفجبرت المظءهبرات الانيفة التي براح 

 ضحيتهء عبرب ويهود.
ماهد »وقءل عءبرليف، الذي كءن يتحدث في مؤتمبر حول تفءقم الانف في المجتمع الابرعي، عقده 

قومية، اختلطت وخبرجت إلى الشوابرع من جهءت جنءئية و »في تل أعيب، إن « أعحءث األمن القومي
أجل خبرق النظءم الاءم، وكشفت قوتهمء عن حجم أزمة الثقة الشديدة القءئمة منذ فتبرة عين مواطني 
إسبرائيل ومؤسسءت الدولة، وهذه أزمة نمت ومء زالت تنمو على خلفية انادام مسءواة متواصل، وفي 

في هذا الوسط تستهدف الابرب فقط، ولذلك فإن أسءسه تجءهل ضوائق الوسط الابرعي وألن الجبريمة 
 «.مواجهتهء ليست ملّحة

 20/11/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 تختتم مناورات بحرية مفاجئة "إسرائيل". .اختبرت استعدادها لمعارك محتملة. .24
 اختتم سالح العحبرية اإلسبرائيلية منءوبرات مفءجئة أطلقهء أمس االثنين على كءفة قطءعءته في العحبر

وقءل الجيش اإلسبرائيلي إن هذه التدبريعءت كءنت مجدولة ضمن المنءوبرات  المتوسط والعحبر األحمبر.
السنوية، وجء ت لتختعبر مدى استاداد القطع العحبرية للتاءمل مع حءالت الطوابرئ على جعهتي لعنءن 

 وغزة، وفي العحبر األحمبر.
ية المصءلح االقتصءدية عءلعحبر ويولي الجيش اإلسبرائيلي أهمية لسالح العحبرية في جهود حمء

المتوسط، خءصة منصءت الغءز الطعياي اإلسبرائيلية التي يخشى أن تكون هدفء في أي مواجهة 
 مقعلة مع حزب هللا في لعنءن، أو الفصءئل الفلسطينية في غزة.
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حتمءالت وقءل مديبر مكتب الجزيبرة في برام هللا وليد الامبري إن المنءوبرات العحبرية اإلسبرائيلية تحءكي ا
من قعيل تابرض منشآت الغءز العحبرية لهجمءت، أو احتمءل تنفيذ عمليءت ضد قطع عحبرية إسبرائيلية 

 في منءطق مختلفة.
 19/10/2021الجزيرة.نت، 

 
 يستهدف نتنياهو.. خالفات بشأن مشروع دانون لمنع متهم بتشكيل حكومة إسرائيلية .25

دبرة وزيبر القضء  اإلسبرائيلي جدعون سءعبر، ذكبر موقع واي نت الاعبري، الليلة المءضية، أن معء
سنوات أو أكثبر، من  3عتاميم مذكبرة قءنون عمنع متهم من ابرتكءب جبرائم ياءقب عليهء عءلسجن لمدة 

 تكليفه عتشكيل حكومة، أثءبر جداًل في أوسءط االئتالف والماءبرضة في الكنيست.
مشبروع قءنون لتمبريبره ععبر الكنيست، وعحسب الموقع، فإن المذكبرة التي يهدف منهء سءعبر لتحويلهء ل

أسءعيع، مشيبًرا إلى أن هنءك حءلة استيء  لدى الكثيبر من أعضء  الكنيست من  3ستعقى مالقة لمدة 
 االئتالف والماءبرضة، وأن برئيس الحكومة اإلسبرائيلية نفتءلي عينيت ليس على استاداد للتبرويج له.

خصية وليست نءعاة من أي عمل مهني، فيمء قءل واعتعبر سءعبر الماءبرضة الشديدة للقءنون عأنهء ش
مقاًدا في  35الليكود إن هذا القءنون منءهض للديمقبراطية، وأن الهدف منه استعاءد من يحصل على 

 استطالعءت البرأي ويحظى عدعم ماليين المواطنين. في إشءبرة لعنيءمين نتنيءهو زعيم الحزب.
 19/10/2021القدس، القدس، 

 
 2022يسعم لبدء استخدام الليزر العتراض مقذوفات في  الجيش اإلسرائيلي .26

يساى الجيش اإلسبرائيلي إلى العد  عءستخدام أنظمة الدفءع الجوي التي تامل عأشاة الليزبر، 
المقعل، عحسب مء جء  في  2022العتبراض مقذوفءت موجهة ضد أهداف إسبرائيلية، عد ا من الاءم 

 تقبريبر لصحيفة "هآبرتس"، اليوم، الثالثء .
ولفت تقبريبر الصحيفة إلى أن الجيش اإلسبرائيلي أوصى الصنءعءت الاسكبرية اإلسبرائيلية، خالل 
األشهبر المءضية، عءلتسبريع في عملية مال مة أجهزة االعتبراض التي تامل عواسطة أجهزة الليزبر 

 الاسكبرية، العتبراض مقذوفءت.
، قءدبرة على اعتبراض الصوابريخ طويلة ووفقء للتقبريبر فإن أنظمة الدفءع الجوي التي تاتمد على الليزبر

 ومتوسطة المدى والصوابريخ وقذائف الهءون والطءئبرات المسيبرة عدون طيءبر.
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ومن المقبربر أن تنضم أنظمة الدفءع الجوي التي تاتمد على الليزبر، لمنظومة "القعة الحديدية"، في 
ءع غزة ضد أهداف محءولة العتبراض القذائف الصءبروخية التي تطلقهء فصءئل المقءومة من قط

 إسبرائيلية.
 19/10/2021، 48عرب 

 
 السلطة.. نصف اإلسرائيليين يرون أن إدارة بايدن أدل فائدة من ترامب لقاءات معتأييد استطالع:  .27

(، يبرون أن إدابرة %53كشف استطالع إسبرائيلي جديد، اليوم األبرعاء ، أن نصف اإلسبرائيليين )
 ن إدابرة سلفه دونءلد تبرامب، عءلنسعة إلسبرائيل ومصءلحهء.البرئيس األميبركي جو عءيدن أقل فءئد م

ويبرى ثلث المستطلاة أبراؤهم أنه ال يوجد أي تغييبر جوهبري في الفبروقءت عين البرؤسء  األميبركيين، 
 فقط أن إدابرة عءيدن أفضل مع إسبرائيل مقءبرنًة عسءعقتهء. %11عينمء ياتقد 

سءت الخءبرجية اإلقليمية، وطبرح الاديد من األسئلة وأجبرى االستطالع ماهد ميتفيم اإلسبرائيلي للسيء
 المتالقة عءلسيءسة الخءبرجية.

 من اإلسبرائيليين أن االتحءد األوبروعي يشكل خصًمء وليس صديًقء إلسبرائيل. %46وبرأى 
أنه يجب أن تبركز إسبرائيل على جهودهء لتشكيل تحءلفءت مع دول الشبرق  %34وعشأن إيبران، برأى 

دعموا جهود  %17نه يجب التبركيز على النشءط الاسكبري المستقل، ويبرون أ %31األوسط، و
 المجتمع الدولي لتحسين االتفءق النووي.
أنه يجب على إسبرائيل استخدامهء لتازيز السالم مع  %53وحول االتفءقيءت االعبراهيمية، يبرى 

تأييدهم  عن %61عن تأييدهم إلعءدة الاالقءت مع األبردن، وععبر  %57الفلسطينيين، فيمء ععبر 
 لتحسين الاالقءت مع تبركيء.

أن االجتمءعءت مع المسؤولين الفلسطينيين خطوة إيجءعية ستسهم في تحسين  %32فيمء برأى 
أنهء خطوة سلعية تضبر  %17أنهء خطوة برمزية لن يكون لهء أي تأثيبر، و %30الاالقءت، عينمء برأى 
 عءلمصءلح اإلسبرائيلية.

لنسعة إلسبرائيل إلى جءنب الواليءت المتحدة، صنفت بروسيء كأهم وعن الدول الثالث األكثبر أهمية عء
 دولة، تليهء ألمءنيء وعبريطءنيء والصين ومصبر وفبرنسء واألبردن.
من المشءبركين عءالستطالع دول  %10وعن أكثبر الدول التي يهتم اإلسبرائيليون عزيءبرتهء، فضل 

أعدوا  %48، واألبردن مثلهء، و%3، والساودية %6لعنءن، ومصبر  %7اإلمءبرات والغبرب، فيمء فضل 
 عدم اهتمءمهم عزيءبرة أي دولة عبرعية.

 عدم برضءهم عن أدا  يءئيبر العيد كوزيبر للخءبرجية اإلسبرائيلي. %55وأعدى 
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 %23مشءبركة أعضء  كنيست عبرب في لجنة الشؤون الخءبرجية واألمن، فيمء أيد  %59وعءبرض 
 ذلك.

 19/10/2021القدس، القدس، 
 

 بقمع االحتالل الفلسطينيين في باب العامود معتقال   13و جريحا   60 القدس: .28
 60مقدسيًء، وأصءعت  13اعتقلت قوات االحتالل منذ سءعءت صعءح يوم الثالثء  : القدس المحتلة

وأفءد مبراسلنء أن فبرق  آخبرين، عينهم نسء  وأطفءل، عقب تفبريق المقدسيين من منطقة عءب الاءمود.
ضهء ظهبر اليوم في شوابرع القدس وصواًل إلى عءب الاءمود؛ احتفءاًل الكشءفة المقدسية، قّدمت عبرو 

وتجمع  عذكبرى المولد النعوي الشبريف، مبروبرًا عءلعلدة القديمة عءتجءه المسجد األقصى المعءبرك.
المقدسيون عند دبرجءت عءب الاءمود ومحيطه، لمشءهدة فبرق الكشءفة، وعاد مغءدبرتهء المكءن، 

وأفءد مديبر جماية األمل للخدمءت  حتالل والشعءن المقدسيين.حصلت منءوشءت عين شبرطة اال
وأضءف  فلسطينيًء من عينهم أطفءل ونسء . 60الصحية ععد المجيد أعو سنينة أن االحتالل أصءب 

أن قوات االحتالل اعتدت على المقدسيين عءلهبراوات والضبرب الُمعبرح، وأطلقت القنءعل الصوتية، 
ءدمة لتفبريق النءس من عءب الاءمود، مء أدى إلى تسجيل الاديد من واستاءنت عمبركعة الميءه الا

 وأكد أن ماظم اإلصءعءت كءنت جبرا  االعتدا  عءلضبرب واالختنءق عءلميءه الاءدمة. اإلصءعءت.
 19/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بعد يوم علم تدنيسه.. آالف الفلسطينيين يؤمون المسجد اإلبراهيمي بالخليل .29

أيءم فقط طوال الاءم يفتح فيهء المسجد  10يوم المولد النعوي واحد من  :عوض البرجوب –خليلال
واستعق جنود من جيش  اإلعبراهيمي في مدينة الخليل )جنوعي الضفة الغبرعية( كءمال أمءم المسلمين.

التقءط مجندين االحتالل احتفءالت المولد النعوي عءقتحءم المسجد عأحذيتهم نهءبر االثنين، وتنفيذ جولة و 
 ومجندات صوبرا عداخله وعند منعبره، عشكل أثءبر استفزاز المصلين، وبرواد مواقع التواصل االجتمءعي.
ويقول حسءم أعو البرب وكيل وزابرة األوقءف والشؤون الدينية للجزيبرة نت إن اقتحءم المسجد في وقت 

ص علينء في أي فبرحة أو أي كءن يجبري فيه التحضيبر لالحتفءل عذكبرى المولد النعوي هدفه "التنغي
وازدحمت أسواق الخليل القديمة وأعواب المسجد ومصليءته وسءحءته الداخلية والخءبرجية، يوم  منءسعة".

 الثالثء ، عءلمصلين في حدث نءدبر، وفق مديبر المسجد الشيخ حفظي أعو اسنينة متحدثء للجزيبرة نت.
مصلين" ماتعبرا ذلك "بردا على محءوالت وأضءف "المسجد اإلعبراهيمي شهد اليوم أكعبر حشد من ال

يومء ونحن نحشد لهذه  20وأضءف "أكثبر من  تهويده والمسءس عمكءنته التءبريخية وهويته اإلسالمية".
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 10األعداد الكعيبرة عمنءسعة ذكبرى مولد النعي محمد عليه الصالة والسالم" مقّدبرا عدد الحضوبر عنحو 
 آالف.

 19/10/2021الجزيرة. نت، 
 

 ير الفلسطيني مقداد القواسمة المضرب عن الطعام للعناية المركزةنقل األس .30
: نقلت السلطءت اإلسبرائيلية، الثالثء ، األسيبر الفلسطيني المضبرب عن الطاءم األنءضول-برام هللا

طبرأ ” تدهوبر خطيبر“وسط إسبرائيل إثبر ” كءعالن“مقداد القواسمة إلى قسم الانءية المبركزة في مستشفى 
تم “وقءل محءمي نءدي األسيبر جواد عولس، وفق عيءن لنءدي األسيبر الفلسطيني، إّنه  على صحته.

يومء )احتجءجء على اعتقءله اإلدابري(،  90نقل األسيبر مقداد القواسمة المضبرب عن الطاءم منذ 
وذكبر نءدي األسيبر في عيءنه  ”.اإلسبرائيلي إلى قسم الانءية المكثفة” كءعالن“والمحتجز في مستشفى 

األسيبر القواسمة يواجه وضاء صحيء حبرجء، حيث يواجه احتمءلية الوفءة المفءجئة، كمء أن أن 
األعبراض الظءهبرة عليه تؤكد حصول تبراجع خطيبر على جهءزه الاصعي، مء قد يتسعب له عأضبرابر 

 جسيمة في الدمءغ.
 19/10/2021، القدس العربي، لندن

 
 دطاع غزة وصول األسيرة الفلسطينية المحررة أبو كميل إلم .31

وصلت األسيبرة نسبرين أعو كميل، صعءح اليوم األبرعاء ، إلى قطءع غزة، ععبر ماعبر "عيت : غزة
حءنون" )ايبرز( شمءلي قطءع غزة، حيث تقيم عءئلتهء، عاد ثالثة أيءم من االفبراج عنهء عاد اعتقءل دام 

 47أعو كميل )وكءنت سلطءت االحتالل اإلسبرائيلي تبرفض إدخءل  سنوات في سجنة االحتالل. 6
عءمء( إلى قطءع غزة، عحجة أنهء تحمل هوية فلسطيني الداخل، وليس لديهء تصبريح لدخول القطءع 

سنوات األسيبرة أعو كميل عن  6واعتقلت قوات االحتالل قعل  حيث يقطن زوجهء وعءئلتهء في غزة.
أموال إلى حبركة  سنوات عتهمة نقل 6حءجز "عيت حءنون" )إيبرز(، ,اصدبرت عليهء حكمء عءلسجن مدة 

 "حمءس".
 20/10/2021، ددس برس

 
 مخطط إسرائيلي لمضاعفة عدد المستوطنين في األغوار .32

وكءالت: تساى الحكومة اإلسبرائيلية إلى مضءعفة عدد المستوطنين في منطقة األغوابر  -القدس 
 مسء  أمس. خالل السنوات األبرعع المقعلة، عحسب مء جء  في تقبريبر لهيئة العث اإلسبرائيلية "كءن"،
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وأفءد التقبريبر عأن وزيبر العنء  واإلسكءن اإلسبرائيلي، زئيف إلكين، يدفع عءتجءه تمبريبر مخطط لمضءعفة 
وياتزم إلكين طبرح المخطط لمصءدقة  عدد المستوطنين في غوبر األبردن في غضون أبرعع سنوات.

إلحصء  المبركزية اإلسبرائيلية، ووفقء لدائبرة ا الحكومة عليه خالل الفتبرة القبريعة المقعلة، عحسب التقبريبر.
آالف مستوطن، فيمء تشيبر المصءدبر الفلسطينية إلى  6فإن عدد المستوطنين في األغوابر يقدبر عنحو 

ألف مستوطن،  13أن عدد المستوطنين في األغوابر ابرتفع خالل السنوات األخيبرة ليصل إلى 
نمء وأشءبرت القنءة إلى أن المخطط ال يتضم مستوطنة. 38يتوزعون على  ن عنء  مستوطنءت جديدة وا 

 توسيع المستوطنءت القءئمة.
 20/10/2021، األيام، رام هللا

 
 مخط ط إحاللي لتهجير أهالي اللد   .33

يتبرّدد لدى سلطءت الادو التي شبرعت في تنفيذ أخطبر مخّطط لتهجيبر أهءلي : غزة برجب المدهون
ية الموازية، خالل مابركة أيءبر المءضي. مدينة اللّد، عادمء شّكلت األخيبرة مبركز ثقل التحبّركءت الشاع

، فإن علدية االحتالل «األخعءبر»وعحسب برسءلة من فلسطينيين يايشون في المدينة وصلت إلى 
شبرعت في تنفيذ مخّطط جديد يهدف إلى تغييبر مالمح العلدة القديمة التي يوجد فيهء الفلسطينيون 

حالل مستو  طنين يهود مكءنهم. وتوالت، خالل الفتبرة القصيبرة عكثءفة، تمهيدًا لتهجيبر الكثيبرين منهم، وا 
المءضية، اإلغبرا ات الُمقدَّمة من العلدية ألهءلي العلدة من أجل التصديق على المشبروع الذي يبرمي 
في ظءهبره إلى إقءمة عمءبرات سكنية عديلة متطّوبرة للفلسطينيين، فيمء الغبرض الحقيقي منه تبرحيل 

وطنين لتسكن منءزلهم. وتستهدف الخّطة التي يقودهء برئيس علدية عءئلة من المست 500هؤال ، وجلب 
اليهودي المتطبّرف، تشتيت الفلسطينيين وتضايف « حزب العيت»اللّد، يءئيبر برفيفو، الذي ينتمي إلى 

وفي  «.سيف القدس»قدبرتهم على التجّمع أو مواجهة اعتدا ات المستوطنين كمء حدث في مابركة 
الاعبرية أن أهءلي الّلد يخوضون صبراعًء ضّد علدية المدينة، « هآبرتس»اإلطءبر نفسه، أكدت صحيفة 

على خلفية خشيتهم من وجود نّية لطبردهم من منءزلهم. وأشءبرت الصحيفة إلى أن المخّطط الجديد 
مليءبر  6.9الذي تحءول العلدية تمبريبره يهدف إلى عنء  أعبراج شءهقة عداًل من المسءكن القديمة عقيمة 

من معءني العلدة القديمة عهدف  %80ءدل مليءبَري دوالبر، موضحة أنه يستهدف شيكل أي مء يا
إلى وجود تحبّركءت « هآبرتس»استقطءب المزيد من السّكءن الجدد إليهء، وخءصة من اليهود. ولفتت 

فلسطينية داخل اللّد لماءبرضة المشبروع، وعدم التوقيع على أّي أوبراق تسمح عتنفيذه. ويشّكل 
من إجمءلي السّكءن، فيمء تتطّلع علدية االحتالل إلى  %70العلدة القديمة قبراعة الفلسطينيون في 

ولذا، قّدمت العلدية «. األخعءبر»، عحسب البرسءلة التي وصلت إلى %40تقليص هذه النسعة إلى 
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عمءبرة في منءطق أخبرى، وهي  400عبرضًء للسّكءن الفلسطينيين للتنءزل عن منءزلهم مقءعل اإلقءمة في 
عن شقق سكنية عدل العيوت التي يملكونهء، األمبر الذي تبرفضه الاءئالت الفلسطينية إلدبراكهء ععءبرة 

 حقيقة المخّطط الهءدف إلى التخّلص من وجودهء.
 20/10/2021، بيروت، األخبار

 
 المهينة بسبب إجراءات الدخولفني مصري في مهرجان  المشاركة يعتذر عنمخرج فلسطيني  .34

أعلن الفنءن محمد عكبري، الممثل والمخبرج الفلسطيني، أمس، عن عدم مشءبركته "األيءم":  -برام هللا 
في مهبرجءن الجونة السينمءئي، الذي كءن أعلن عن تكبريمه في حفل االفتتءح، ثم تم تأجيل التكبريم 
إلى حفل الختءم، وأنه جبرى التبرتيب ماه ليكون في المهبرجءن قءدمًء ععبر إيطءليء إلى مطءبر القءهبرة، 

وقءل عكبري في تصبريحءت خءصة: قبربرُت عدم المشءبركة في مهبرجءن الجونة السينمءئي، كبرد  اليوم.
فال معدئي لجهة وقف "مهءزل" إهءنة الفنءن الفلسطيني أيًء كءن، وأيًء كءن جواز السفبر الذي يحمله، 

كغيبره من  فقد آن األوان ألن تتاءمل الدول الابرعية كمء الاءلم مع الفلسطيني كإنسءن له كءمل الحقوق
وأضءف عكبري: عدم مشءبركتي في المهبرجءن هذه تأتي أيضًء احتجءجًء على مء حصل ماي  العشبر.

في هذه الدوبرة، ومء حدث مع المخبرج الفلسطيني سايد زاغة في مطءبر القءهبرة، وكيف تم حجزه 
علي  الثنتي عشبرة سءعة، ومن ثم تبرحيله إلى عبريطءنيء حيث يقيم، ومن قعلنء الفنءن الفلسطيني

 سليمءن الاءم المءضي.
 20/10/2021، األيام، رام هللا

 
 إخطارات بالهدم والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم .35

"األيءم": أصيب عشبرات المواطنين واعتقل آخبرون، أمس، جبرا  اعتدا  قوات االحتالل  -محءفظءت 
قدس وخالل مواجهءت في على المواطنين خالل احتفءالتهم عإحيء  ذكبرى المولد النعوي الشبريف في ال

سيءق حملة دهم شنتهء في محءفظءت عدة، جبرفت خاللهء طبريقًء في علدة ياعد، وأخطبرت عهدم منزلين 
وعنء  خءص عمبركز نسوي في محءفظتي القدس وعيت لحم، في الوقت الذي واصل فيه المستوطنون 

وشق طبريق استيطءنية في اعتدا اتهم، وأقدموا على قطع عشبرات أشجءبر الزيتون ومهءجمة قءطفيهء، 
وعلى صايد االعتدا ات االستيطءنية، اقتلع مستوطنو "شءفي شمبرون"  محءفظتي نءعلس وعيت لحم.

المقءمة على أبراضي النءقوبرة وسعسطية وديبر شبرف، شمءل غبرعي نءعلس، عشبرات أشجءبر الزيتون 
وطنون مزابرعين أثنء  وفي علدة نحءلين، غبرب عيت لحم، هءجم مست وشقوا طبريقء عمحيط المستوطنة.
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قطفهم ثمءبر الزيتون. في أبرضهم الواقاة في منطقة "عءنيءس" غبرب العلدة، غيبر أنهم تمكنوا من 
 طبردهم وأجعبروهم على مغءدبرة المنطقة.

 20/10/2021، األيام، رام هللا
 

 العثور علم المفقود الفلسطيني السادس في تركيا .36
، إن السلطءت التبركية عثبرت على المفقود السءدس من الفلسطينية قءلت وزابرة الخءبرجية: برام هللا

وأكد مستشءبر وزيبر الخءبرجية السفيبر  الشعءن الفلسطينيين الذين اختفت آثءبرهم قعل أسءعيع في تبركيء.
أحمد الديك، أن "السفءبرة الفلسطينية في تبركيء، كشفت عن مكءن وجود المفقود السءدس من مواطنينء 

وأوضح في عيءن صءدبر عن الوزابرة، مسء  الثالثء ، أن  سلهب". في تبركيء، وهو المواطن محمد
سلهب فقدت آثءبره في مدينة قونيء عداية أيلول/ سعتمعبر المءضي، حيث تم التأكيد على وجوده اليوم 

 في مدينة اسطنعول لدى الشبرطة التبركية، معينًء أن المحءمي سيتءعع قضيته.
 19/10/2021، ددس برس

 
 طرح أولم مشاريعها إلعمار غزةلجنة مصرية تعلن عن  .37

أعلنت لجنة حكومية مصبرية، يوم الثالثء ، عن طبرح أولى مشءبرياهء إلعءدة إعمءبر قطءع غزة، : غزة
وقءلت اللجنة في إعالن منءقصة نشبرته  عءلتاءون مع وزابرة األشغءل الاءمة واإلسكءن الفلسطينية.

شءبرع "كوبرنيش العحبر" في مدينة عيت  صحيفة "فلسطين" الصءدبرة من غزة، إن المشبروع هو تطويبر
وأوضح  الهيء شمءلي القطءع، مشيبرة إلى أن المشبروع جء  عتمويل من "جمهوبرية مصبر الابرعية".

اإلعالن أن المنءقصة مفتوحة للمقءولين المحليين المسجلين لدى نقءعة المقءولين الفلسطينيين، ممن 
 لديهم خعبرة موثقة في مشءبريع مشءعهة.

 19/10/2021، ددس برس
 

 نائب أردني يطالب البرلمان العربي بالعمل علم تحقيق دعم عالمي لقضية األسرى .38
طءلب النءئب األبردني، عضو العبرلمءن الابرعي خليل عطية، عءلامل على تحقيق دعم عءلمي : عمءن

د وقءل عطية في مداخلة له أثنء  اناقء لقضية االسبرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسبرائيلي.
الجلسة الاءمة للعبرلمءن الابرعي يوم الثالثء ، أطءلب تضمين تقبريبر اللجنة التشبرياية والقءنونية وحقوق 

أسيبر ياءنون  600اإلنسءن ماءنءة األسبرى الفلسطينيين في سجون االحتالل حيث يقعع مء يزيد عن 
لمنظمءت الدولية وطءلب عطية من العبرلمءن الابرعي مخءطعة ا من أمبراض مزمنة وأبرهقهم االعتقءل.
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ووضع الاءلم عحقيقه مء يجبري في سجون االحتالل عحق األسبرى الفلسطينيين من عمليءت تاذيب 
 ممنهجة تبرقى لجبرائم الحبرب واالبرهءب.

 19/10/2021، القدس، القدس
 

 أسيرا أردنيا بالن"صفقة" 21البرلمان العربي يدعو المقاومة الفلسطينية لضم  .39
قءومة الفلسطينية عضم األسبرى األبردنيين في سجون االحتالل والعءلغ طءلب العبرلمءن الابرعي الم

ودعء العبرلمءن، في عيءنه الختءمي، لتشكيل لجنة تقصي  في أول صفقة تعءدل مقعلة. 21عددهم 
حقءئق من األمم المتحدة لزيءبرة سجون االحتالل والوقوف على االنتهءكءت التي يتابرض لهء األسبرى 

ون ومنهم المضبرعون عن الطاءم واألسبرى الفءبرون الذين تم القعض عليهم مجددا والماتقلون الفلسطيني
ويتابرضون ألسوأ أنواع التاذيب والقسوة. كمء دعء للتحقيق في احتجءز جثءمين الشهدا  الفلسطينيين 
وعدم تسليمهء لذويهم وهو عمل غيبر مشبروع إنسءنيًء وقءنونيًء، وجبريمة دولية تستوجب المتءعاة 

وأشءبر العبرلمءن الابرعي في عيءنه إلى أن االحتالل "مء زال يحتجز حوالي  ، حسب نص العيءن.والاقءب
 جثمءنء عمقءعبر األبرقءم الجمءعية". 254، ونحو 2016جثمءنًء منذ عءم  68

ودعء العبرلمءن الابرعي عبرلمءنءت الاءلم والعبرلمءنءت اإلقليمية واالتحءد العبرلمءني الدولي واألمين الاءم 
المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمبر، ومنظمءت حقوق اإلنسءن ذات الصلة، للتحبرك لألمم 

 الاءجل إلنقءذ حيءة األسبرى والماتقلين.
 19/10/2021، 21مودع عربي 

 
 ت لزيارة اإلماراتيولي عهد أبو ظبي يوجه دعوة رسمية الم بين .40

عوة برسمية من ولي عهد أعو ظعي الشيخ تلقى برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي نفتءلي عينيت يوم الثالثء  د
وحسب مء نشبره أوفيبر جندلمءن المتحدث عءسم برئيس الوزبرا   محمد عن زايد لزيءبرة اإلمءبرات.

اإلسبرائيلي لإلعالم الابرعي، على صفحته الشخصية عتويتبر، فقد تم توجيه الدعوة خالل لقء  عينيت 
 حبريني خءلد الجالهمة في مكتعه عءلقدس.مع السفيبر اإلمءبراتي محمد آل خءجة عصحعة السفيبر الع

 19/10/2021. نت، الجزيرة
 

 السعودية: حل دضية فلسطين مفتاح استقرار المنطقة .41
شددت المملكة الابرعية الساودية على أن التسويءت الجزئية لم تاد كءفية أو : علي عبردى-واشنطن

ن حل القضية الفلسطينية مفتءح مقعولة كي تنام منطقة الشبرق األوسط عءألمن واالستقبرابر، مؤكدة أ
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جء  ذلك على لسءن المندوب الدائم للمملكة لدى األمم المتحدة، ععد هللا عن يحيى  استقبرابر المنطقة.
المالمي، الذي ألقى كلمة أمءم اجتمءع للجنة االقتصءدية والمءلية، حول االناكءسءت االقتصءدية 

لمايشية للشاب الفلسطيني في األبراضي المحتلة، واالجتمءعية لالحتالل اإلسبرائيلي على األحوال ا
ذ أشءبر المالمي إلى تقءبريبر  عمء فيهء القدس الشبرقية، والسكءن الابرب في الجوالن السوبري المحتل. وا 

األمم المتحدة عن حجم االنتهءكءت واالناكءسءت االقتصءدية واالجتمءعية لالحتالل اإلسبرائيلي، حذبر 
كءنت »وقءل المالمي إن المملكة  برة التي تمبر عهء القضية الفلسطينية.من التطوبرات المتالحقة والخطي

، وفقًء لقبرابرات الشبرعية «وال تزال وستظل، داعمًء قويًء لتحقيق السالم واألمن واالستقبرابر في المنطقة
 «.التءبريخ أثعت أن حقوق الشاوب ال تسقط عءلتقءدم»الدولية، ومعءدبرة السالم الابرعية. ونعه إلى أن 

 20/10/2021ن، شرق األوسط، لندال

 
 مجلس األمن يبحث االنتهاكات االسرائيلية في األرض الفلسطينية  .42

من عبرئءسة كينيء، البرئيس الحءلي للمجلس، حول الشبرق انطلقت مسء  يوم الثالثء ، جلسة مجلس األ
 برض الفلسطينية المحتلة.األوسط، وذلك لعحث االنتهءكءت االسبرائيلية في األ

ل فبرنسء خالل كلمته: "نؤكد انشغءلنء من سيءسة الانف والهدم في القدس، ونثمن صون قءل ممثو 
وأضءف: نأمل أن يسمح االجتمءع القءدم في  وقف إطالق النءبر في غزة، كمء نثمن جهود مصبر".

شهبر نوفمعبر عتحقيق تقدم على المجءل المءلي، ونؤكد ضبروبرة احتبرام حقوق اإلنسءن، وتؤكد فبرنسء 
 دعم األونبروا وتلعية احتيءجءتهء. على ضبروبرة

كمء قءلت ممثلة سءنت فنسنت: "كل شهبر نجتمع ونؤكد على قبرابرات األمم المتحدة، كلمءتنء لن توقف 
 محءوالت قتل األطفءل ومحو الشاب الفلسطيني".

كمء أعبرعت عن قلقهء من استمبرابر سيءسة االستيطءن واالعالن عن عنء  آالف الوحدات الجديدة، وهذا 
 مثل انتهءكء جسيمء للقءنون الدولي ويقوض عمليءت السالم وحل الدولتين.ي

كمء أكدت ممثلة إيبرلندا القلق جبرا  ابرتفءع الانف في الضفة الغبرعية خءصة من قعل المستوطنين، 
 واستخدام النيبران الحية ضد المدنيين، ودعت إلنهء  اإلفالت من الاقءب".

 الستيطءن غيبر القءنونية.كمء أكدت على ضبروبرة وقف كل أنشطة ا
أكد منسق األمم المتحدة لاملية السالم في الشبرق األوسط توبر وينسالند، أن األوضءع عءلضفة 
نه لم يشهد تقدمء في سعيل تحقيق حل الدولتين، مء يؤدي الى  الغبرعية والقدس، آخذة عءلتدهوبر، وا 

ء امءم جلسة مجلس االمن، اليوم وأضءف وينسالند في احءطة قدمه حءلة من عدم االستقبرابر واليأس.
 الثالثء ، ان عددا كعيبرا من الفلسطينيين المدنيين يقتلون على يد القوات اإلسبرائيلية.
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ودعء إسبرائيل الى اتخءذ كءفة التداعيبر لحمءية المدنيين الفلسطينيين من اعتدا ات المستوطنين 
 ادالة.والتحقيق في هذه االعتدا ات، واحءلة المسؤولين عنهء إلى ال

قءل ممثل استونيء في مجلس االمن إن عمليءت الهدم والنشءطءت االستيطءنية المتواصلة عدوبره، 
وأكد دعم عالده لمعدأ حل الدولتين، ودعء  تابرقل عملية السالم عين الجءنعين الفلسطيني واإلسبرائيلي.

عوقف االعتدا ات على وطءلب  للاودة الى طءولة المفءوضءت إلنهء  الصبراع الفلسطيني اإلسبرائيلي.
 األمءكن المقدسة، ووقف كءفة الممءبرسءت التي تتاءبرض مع القءنون الدولي والقيم اإلنسءنية.

 19/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 : نشعر بقلق بالغ إزاء أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنونواشنطن .43
مم المتحدة السفيبرة ليندا جبرينفيلد عن القلق العءلغ إزا  أعمءل الانف أعبرعت المندوعة األميبركية لدى األ

 التي يبرتكعهء المستوطنون اإلسبرائيليون.
وقءلت في إحءطة أمءم مجلس األمن الدولي، أمس: "إننء نشابر عقلق عءلغ إزا  أعمءل الانف التي 

 وممتلكءتهم".يبرتكعهء المستوطنون اإلسبرائيليون في الضفة الغبرعية ضد الفلسطينيين 
وأضءفت: "إن التقءبريبر التي تتحدث عن قيءم برجءل ملثمين عتبرويع قبرية في الخليل، وتدميبر منءزل 

صءعة أطفءل في   أيلول، وأعمءل ممءثلة في أمءكن أخبرى من الضفة الغبرعية، هي أمبر عغيض". 28وا 
ل، عمء في ذلك برد فال وتءعات: "ندعو السلطءت اإلسبرائيلية إلى التحقيق في هذه الحوادث عشكل كءم

قوات األمن اإلسبرائيلية، هذا النوع من الانف يقلل من حبرية وكبرامة وأمن وازدهءبر الفلسطينيين 
 واإلسبرائيليين على حد سوا ، إنهء تقف في طبريق السالم".

 20/10/2021األيام، رام هللا، 
 

 ودفة مساندة لألسرى في مدينة بوروس السويدية .44
وبروس السويدية، اليوم الثالثء ، عوقفة مسءندة لألسبرى الفلسطينيين عسجون شءبرك الاشبرات عمدينة ع

حيء  للثقءفة  االحتالل نظمتهء جماية برؤيء الفلسطينية؛ تضءمنء مع األسبرى والشاب الفلسطيني، وا 
 الفلسطينية والحفءظ على الهوية.

ثقءفة الفلسطينية والحفءظ وأكد برئيس مجلس إدابرة "الجماية" محمد كبراز، أن الجماية تساى إلحيء  ال
 على الهوية من خالل أنشطة ثقءفية متاددة.

من جءنعه شدد عضو مجلس اإلدابرة ومدبرب فبرقة "إليء " للفنون الشاعية فيصل ديءب، على أهمية 
 الدعكة خءصًة والفن عءمًة، كونه سالًحء لدعم القضية الفلسطينية.
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فقبرات، أعنء  الجءلية الابرعية والفلسطينية ونخعة وشءبرك في هذه األمسية التي تضمنت الاديد من ال
 من أعنء  المجتمع السويدي.

 19/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "التهدئة، تبادل األسرى، اإلعمار"كل الملفات عالقة  .45
 *هءني المصبري

على البرغم من مبروبر خمسة أشهبر على مابركة سيف القدس وهعة القدس والداخل ونصبرة 
ين وأنصءبر القضية لهم في كل مكءن، ال تزال مختلف الملفءت عءلقة )تثعيت التهدئة، إعءدة الفلسطيني

اإلعمءبر ، تعءدل األسبرى(، ولم يحدث اختبراق أو حتى تقدم جوهبري عهء، وكل مء يجبري من خطوات 
ولقء ات ومفءوضءت سقفهء منخفض، وتدوبر حول عودة األموبر إلى مء كءنت عليه قعل الاءشبر من 

المءضي، وكأنهء كءنت جيدة وقءعلة لالستمبرابر، أي عملية تقطيع للوقت وحبركة عال عبركة تهدف أيءبر 
إلى عدم حدوث فبراغ ومنع انهيءبر الوضع الفلسطيني، ووقوع الفوضى وتداعيءتهء المختلفة من تاددية 

 السلطءت والفلتءن األمني، وتجدد المقءومة والمواجهة الاسكبرية، خصوًصء في قطءع غزة.
 قة تبادل األسرى مستبعدة اآلنصف

قءل لي أحد المشءبركين في المفءوضءت السءعقة في صفقة وفء  األحبرابر إن ماظم مء كءنت تتداوله 
وسءئل اإلعالم طوال سنوات التفءوض الخمس، وحتى إتمءمهء، كءنت أخعءبًرا ملفقة أو معءلًغء فيهء 

هذه المالومءت والمقصود عهء، وهي وغيبر دقيقة، وعندمء نابرف عنهء نعتسم ونتسء ل عن مصدبر 
تلاب عأعصءب األسبرى وذويهم، خصوًصء عندمء كءنت تصّوبر األخعءبر أن الصفقة تمت، أو عءنتظءبر 

 اللمسءت األخيبرة.
عكل صبراحة، أعتقد عأن صفقة تعءدل األسبرى ال تزال عايدة ألسعءب عدة، تعدأ عأن الحكومة 

عقدتهء، فضاًل عن أن برئيسهء وأبركءًنء برئيسية فيهء  اإلسبرائيلية غيبر مستقبرة ومابرضة للسقوط إذا
متطبرفون، وعءبرضوا الصفقة السءعقة، مستندين إلى ماءبرضة إسبرائيلية  واساة لتكبرابرهء، خصوًصء أن 
عدًدا ليس قلياًل  من المحبربرين عءدوا إلى ممءبرسة المقءومة، وتضم قيءدة حبركة حمءس المنتخعة 

منهم، وعلى برأسهم يحيى السنوابر، لذلك نالحظ أن الحملة داخل  ، عدًدا2021و 2017خالل الدوبرتين 
البرأي الاءم اإلسبرائيلي إلتمءم الصفقة صغيبرة، وال تقءبرن عءلحملة اإلسبرائيلية الكعيبرة والمتصءعدة التي 

 شهدنءهء إلطالق سبراح جلاءد شءليط.
ومة، وعلى برأسهم كمء أن إصبرابر المفءوضين الفلسطينيين عن حق عأن تشمل الصفقة قءدة المقء

مبروان العبرغوثي وأحمد ساءدات، وأعطءل نفق الحبرية، وعدد آخبر كعيبر من ذوي األحكءم الاءلية يجال 
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الصفقة عحءجة إلى وقت أطول حتى تتم، فضاًل عن برعطهم للصفقة عمء يجبري في القدس واألسبرى 
 وعقية الضفة الغبرعية المحتلة.

ل ال تبريد إتمءم الصفقة سبريًاء، وستحءول أن تبرعطهء وهنءك سعب آخبر مهم، وهو أن حكومة االحتال
عشبروط تسي  إلى المقءومة، ألن إتمءمهء عسبرعة ووفق الشبروط الفلسطينية سياطي انتصءبًرا كعيبًرا 
للمقءومة، وُيضاِّف عشدة السلطة التي تاءني من تبراجع كعيبر في شاعيتهء، لدبرجة أن واشنطن وتل 

 ئهء مقءعل التاءون والتنسيق األمني.أعيب حسمتء قبرابر دعم السلطة وعقء
ينءيبر و"البرعيع الابرعي"، وعاد عزل  25ويضءف إلى ذلك أن الصفقة السءعقة تمت في ذبروة ثوبرة 

حسني معءبرك، وصاود جمءعة اإلخوان المسلمين، وعءلتءلي كءن على إسبرائيل أن تعدي مبرونة إلتمءم 
 وتدفع عقوة إلتمءم الصفقة.الصفقة، عحكم أن األوضءع المصبرية كءنت غيبر مستقبرة 

صحيح أن حبراًكء حدث من خالل تبراجع المفءوض اإلسبرائيلي عن برعط الصفقة عاملية إعءدة 
اإلعمءبر، وبرفع أو األصح تخفيف الحصءبر، وأن التفءوض تطبرق إلى تقسيم الصفقة إلى مبرحلتين، 

تقلين من الذين أفبرج عنهم يتم في األولى إطالق سبراح األسبرى من كعءبر السن واألطفءل والنسء  والما
ن تم وحده  في صفقة شءليط، مقءعل تقديم مالومءت عن األسبرى، إال أن االتفءق لم يتم على ذلك، وا 

 ال يكفي، وال يعشبر عإتمءمهء.
نمء يمكن أن يتغيبر الموقف إذا  مء سعق ال ياني أن إتمءم الصفقة مستحيل، أو سيعقى مستعاًدا، وا 

طبروحة، خصوًصء إذا اجتءزت حكومة عينت اختعءبر إقبرابر موازنتهء الذي حصل اتفءق على الملفءت الم
ستواجهه الشهبر القءدم، أو إذا استطءعت ضم أحزاب جديدة لهء من األحزاب المتدينة أو أعضء  
كنيست من أعضء  الليكود، أو إذا قّدمت المقءومة مالومءت تشيبر إلى أن الجنديين األسيبرين أو 

قيد الحيءة. ولكن ليس من السهولة أن توافق هذه الحكومة عسبرعة عوضاهء أحدهمء على األقل على 
 الحءلي، وبرئيسهء تحديًدا، على إطالق عدد كعيبر من ذوي األحكءم الاءلية.

 هدنة مؤدتة جديدة أم طويلة األمد
كمء هو واضح تامل حكومة عينيت العيد على هدى الخطة التي أعلنهء األخيبر "اقتصءد مقءعل أمن"، 

ي خطة على مبرحلتين، األولى تكون عبروفة ونجءحهء يقود إلى المبرحلة الثءنية، أي أنهء عحءجة إلى وه
 وقت.

هنءك عقعءت كعبرى تواجه هذه الخطة، وهي أن الحكومة اإلسبرائيلية الحءلية ومن سعقتهء ومن 
ة، والتوصل ستلحقهء مهتمة جًدا عتثعيت التهدئة، لتجال المقءومة محصوبرة عمطءلب اقتصءدية وحيءتي

إلى تهدئة طويلة األمد، على حسءب عقية الملفءت، وهذا صاب جًدا حصوله، ولكنهء ليست عوابرد أن 
يسءهم ذلك في تجسيد دولة فلسطينية، ال في الضفة الغبرعية وغزة، وال في غزة وحدهء، عل حتى فكبرة 



 
 
 
 

 

 27 ص             5661 الادد:             10/20/2021 ألبرعاء ا التءبريخ: 

 

                                    

ء ومؤمًنء عءلمقءومة إقءمة كيءن مستقبر في غزة مبرفوضة، ألن هذا الكيءن سيكون ماءدًيء ومسلحً 
وتحبريبر فلسطين، وهذا سيجاله خطبًرا كعيبًرا، مء اقتضى إعقء  الحصءبر وشن عدوان كل سنوات عدة 
ذا لم تنجح الخطة  "لجز الاشب "ومنع تجءوز المقءومة للخط األحمبر، واحتوا  المقءومة وتبرويضهء، وا 

ألمنية في إسبرائيل التي تدعو إلى كمء هو واضح حتى اآلن فستتزايد األصوات السيءسية والاسكبرية وا
 االستاداد لادوان عسكبري حءسم ضد القطءع قءدبر على إحداث تغييبر جوهبري هنءك.

ومء يحول دون ذلك أن أي حبرب حءسمة ال عد أن تكون عبرية، وهي لن تكون نزهة سهلة، وأن 
سبرائيل، وهذا االحتالل حبريص على عقء  االنقسءم الفلسطيني كونه الدجءجة التي تعيض ذهًعء إل

يتطلب الحفءظ على سلطة األمبر الواقع في قطءع غزة، خصوًصء أّن العديل عنهء مجهول، ولكن 
شبرط أن تعقى سلطة محءصبرة ومهددة عءلادوان، وعندمء يجبري الحديث عن عودة السلطة إلى 
القطءع، أو تشكيل حكومة وفءق فلسطيني، وتغض الحكومة اإلسبرائيلية النظبر عن ذلك، فهو 

ستهدف أو يصب في سيءسة إدابرة االنقسءم، ومبرهون عءستمبرابر التزام الحكومة الوفءقية مهمء كءن ي
شكلهء عءلتزامءت أوسلو. فءالنقسءم أخطبر ممء يتصّوبر العاض وهو يجال أطبرافه عقصد أو من دون 

 قصد مهتمة عإفشءل كل طبرف لآلخبر، وهذا يضءعف أضبرابره.
طويلة األمد أن فصءئل المقءومة ال تستطيع أن توافق عليهء  ومن الاقعءت التي تواجه إنجءز هدنة

مقءعل مجبرد تخفيف الحصءبر، ال سيمء في ظل استمبرابر تهويد القدس، وتكثيف االستامءبر 
االستيطءني، وتشديد اإلجبرا ات القماية ضد األسبرى، وعمليءت الطبرد وهدم المنءزل، والقتل عدم عءبرد، 

ات على األقصى والمقدسءت، عل تنءولت وسءئل إعالم إسبرائيلية واالعتقءالت المستمبرة واالعتدا 
وغيبرهء أن أي اتفءق عحءجة أيضء إلى وقف المقءومة في الضفة، فلن يكون هنءك وفق زعمهم  هدو  
في غزة وعمليءت مقءومة مسلحة وتصايد في الضفة، وذّكبروا عأن الادوان الذي شنته قوات االحتالل 

 كءن عذبرياة عملية خطف وقتل المستوطنين الثالثة. 2014على قطءع غزة في الاءم 
لال مء سعق يفسبر المطءلب المتواضاة المطبروحة اآلن على طءولة المفءوضءت غيبر المعءشبرة، فلم 
نمء عن عودة األموبر إلى مء كءنت عليه قعل  ناد نسمع كثيبًرا عن إعءدة عنء  المطءبر والمينء ، وا 

 المابركة األخيبرة.
ب القفز عن الموقف المصبري الذي تحكمه محددات أسءسية، وهي إعقء  العءب مفتوًحء وأخيبًرا، ال يج

الستئنءف الاملية السيءسية، وإلقءمة دولة فلسطينية في الضفة والقطءع، وعءلتءلي وضع حد الستمبرابر 
سلطة األمبر الواقع في القطءع التي ال عديل عنهء اآلن، ومنع انهيءبر الوضع في قطءع غزة وحدوث 

وضى وابرتدادات ذلك على مختلف المجءالت، خصوًصء األمنية على مصبر، وال يبريد برمي قطءع ف
غزة في حضن مصبر، لذا ال صحة لألخعءبر عن مشءبريع ضخمة على الجءنب المصبري، وقد تكون 
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هنءك مشءبريع صغيبرة ال أكثبر، ألن المجماءت والمشءبريع الكعيبرة تنقل المواطنين من غزة إلى مصبر، 
شهية االحتالل لحل مشكلة قطءع غزة، عل المشكلة الفلسطينية عبرمتهء على حسءب سينء   وهذا يفتح
 المصبرية.

 اإلعمار أو إعادة اإلعمار مؤجل حتم إشعار آخر
في هذا السيءق ال ينتظبر إعمءبر قطءع غزة أو إعءدة إعمءبر مء تهدم تقدًمء حءسًمء، أواًل، لادم وجود 

د لتوفيبر أموال كثيبرة في وضع مابرضة فيه التهدئة الهشة لالنهيءبر األموال الكءفية، ولادم االستادا
حداث دمءبر جديد، فال توجد عملية سيءسية على األعواب، وال اتفءق تهدئة طويل  في أي لحظة وا 
سبرائيل ال  األمد عءلنسعة إلى القطءع، مء ياني أن مء يتم إعمءبره مابرض للدمءبر مجدًدا، فأميبركء وا 

ل واستثمءبرات كعيبرة في القطءع من دون ضمءنءت عادم تقوية المقءومة، توافقءن على ضخ أموا
)الحظوا مء حصل عءلنسعة إلى مبروبر األموال القطبرية(، لذلك يتم طبرح تشكيل حكومة وفءق حتى 
تكون الانوان، ولكي تتجءوز عقدة عدم االعتبراف عسلطة "حمءس"، وحتى تكون جسبًرا وعنواًنء 

ن تلاب دوبرهء في احتوا  "حمءس" وفصءئل المقءومة التي يبراد لهء أن لإلعمءبر وغيبره، وعلى أمل أ
تصل إلى وضع شعيه عمء وصل إليه من سءبروا على دبرب اتفءق أوسلو، أو القعول عادم تطويبر 

 سالح المقءومة، وحصبر استخدامه في توفيبر األمن في القطءع، وعلى حدوده مع االحتالل.
الملفءت متبراعطة مع عاضهء العاض، وال يمكن حدوث اختبراق  إذا شئنء أم أعينء، وكمء هو مالحظ،

من دون حدوث تغّيبر في عءمل أو عدد من الاوامل البرئيسية المؤثبرة على الوضع، وعءلتءلي فأقصى 
مء يمكن أن يتم على المدى المعءشبر تسهيالت وتخفيف للحصءبر مقءعل التهدئة، وعدم دفع المقءومة 

 ء مء تخسبره من تجدد المواجهة الاسكبرية.للوصول إلى وضع ال يوجد لديه
هنءك حل عيد الفلسطينيين إذا توفبر الوعي واإلبرادة الالزمة، وتغليب المصلحة الوطنية لدى القيءدات، 
أو ضغط شاعي وسيءسي عليهء إلجعءبرهء العتمءده. ويكمن هذا الحل في علوبرة برؤية شءملة 

لنضءل، وكيف ومتى ُتستخدم، وتشكيل قيءدة مؤقتة وطنية موحدة تحدد األهداف وأشكءل ا واستبراتيجية
وحكومة وحدة وطنية قءدبرة على التاءمل مع المجتمع الدولي من دون قعول شبروط اللجنة البرعءعية 
المجحفة، عمء يجسد الشبراكة الكءملة في المنظمة والسلطة، واالنتخءعءت، ضمن حل البرزمة الشءملة، 

واالتفءق على عبرنءمج يجسد القواسم المشتبركة في هذه  وعمء يمكن من إحيء  المشبروع الوطني،
 المبرحلة.

 مديبر مبركز مسءبرات*
 19/10/2021مركز مسارات، رام هللا، 
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 القادم: الحاجة إلم هيئة تشريعية وردابية "المركزي" .46
 أشبرف الاجبرمي

ءني من تشهد السلطة الوطنية الفلسطينية حءلة من التدهوبر الكعيبر على مختلف المستويءت، فهي تا
شح كعيبر في المسءعدات الخءبرجية عاد توقف الدول الابرعية عن تقديم أي دعم يذكبر للسلطة 
عءستثنء ات تكءد ال تذكبر، وعاد توقف التمويل األميبركي للسلطة عءستثنء  األجهزة األمنية منذ 

عسعب  اإلعالن عن صفقة القبرن وبرفض القيءدة المالن لهء، وعاد تقلص الدعم األوبروعي الذي حصل
وأيضَء ألسعءب أخبرى تمثل احتجءجًء أوبروعيًء على سلوك السلطة. وعمليًء هنءك مشكلة « الكوبرونء»

اقتصءدية ومءلية كعبرى تاءني منهء السلطة عشكل آخذ في التاقيد مع الوقت. وتمبر السلطة كذلك 
االنتخءعءت عأسوأ أوقءتهء على مستوى الدعم الشاعي لهء، حيث انخفض عصوبرة ملموسة عاد تأجيل 

ومقتل نزابر عنءت. وهنءك عدون شك تآكل في قدبرة السلطة « الفءيزبر»وحبرب غزة األخيبرة وصفقة لقءح 
على السيطبرة الكءملة على المنءطق التي تحت إشبرافهء، وهذا يمكن مالحظته في المحءفظءت من 

 والانف. جنين وحتى الخليل، من ظواهبر الفلتءن وانتشءبر السالح وازديءد مادالت الجبريمة
ويضءف إلى كل ذلك االتهءمءت الموجهة للسلطة عءلفسءد اإلدابري والمءلي وهي اتهءمءت متاددة 
األطبراف ال يقتصبر فقط على السءحة الداخلية، فهنءك مطءلعءت أوبروعية وأميبركية قوية عإجبرا  إصالح 

قءعة اإلدابرية جدي في مؤسسءت السلطة. وقد أصعح هذا الموضوع أكثبر جدية عاد صدوبر تقبريبر البر 
والمءلية الذي يشيبر إلى قسم كعيبر من عواطن الخلل والفسءد. وهذا برعمء مء دفع البرئيس محمود ععءس 

عبرئءسة المستشءبر القءنون للبرئيس، وعضوية « لجنة وطنية لإلصالح اإلدابري»إلى اتخءذ قبرابر عتشكيل 
س ديوان البرقءعة المءلية كل من أمين عءم مجلس الوزبرا ، وبرئيس ديوان الموظفين الاءم، وبرئي

واإلدابرية، وبرئيس هيئة التقءعد الاءم، وبرئيس هيئة التنظيم واإلدابرة، ووزيبر الادل، وممثلين عن 
مؤسسءت أخبرى، لدبراسة القوانين واألنظمة والهيكليءت التي تستند إليهء مؤسسءت السلطة عهدف 

مء عينهء وعين المؤسسءت  ةلعنيويواضعط الاالقة الوظيفية "اصالحهء وتطويبرهء وتحسين أدائهء، و
وهذه النقطة األخيبرة في تكليف اللجنة عحءجة إلى استيضءح «. التءعاة لمنظمة التحبريبر الفلسطينية

 وتبركيز خءص.
ال يمكن عزل مء تاءنيه السلطة عن مسألة االنقسءم الذي ياءني منه الوطن والذي جال قطءع غزة 

« حمءس»طينية، حيث ال تسيطبر السلطة عليه ويخضع لحكم واقاًء مازواًل عن عءقي المنءطق الفلس
عءلكءمل. وهذا الواقع هو الذي سءهم فاليًء في وجود فبراغ تشبرياي وبرقءعي وخءصة منذ االنقسءم وحتى 
عءدة إحيء   اليوم، مبروبرًا عحل المجلس التشبرياي. وهو عمليًء مء يمنع إجبرا  االنتخءعءت الاءمة وا 
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والبرقءعية، مء قءد إلى المزيد من التبرهل وسو  اإلدابرة والفسءد، وغيءب  مؤسسءت السلطة التشبرياية
 المحءسعة ليس فقط المؤسسءتية عل والشاعية كذلك وخءصة تلك التي تتم ععبر صنءديق االقتبراع.

اجتمءع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر األخيبر أول من أمس، انتهى عءلتأكيد على دعوة المجلس 
ءد في موعد أقصءه أوائل شهبر كءنون الثءني القءدم. وبرعمء تشكل هذه الدعوة فبرصة المبركزي لالناق

لتغييبر الواقع وتحسين صوبرة السلطة أمءم الشاب وأمءم المجتمع الدولي. ولو أحسّنء النية في دوبر 
لجنة اإلصالح اإلدابري عأنهء ستقوم عدوبرهء في اإلصالح واخذنء مء وبرد في تقبريبر لجنة البرقءعة 

الجد لجهة محءبرعة الفسءد واإلصالح، فهذا برعمء يقودنء إلى مبرحلة جديدة  على محملابرية والمءلية اإلد
من تطويبر األدا  والامل الحكومي في مختلف المجءالت. ولكن لو تم كل ذلك فهذا لن يكون كءفيًء 

عسعب عدم  إلعقء  المؤسسة البرسمية تامل عشكل جيد وتقليص كل أشكءل الفسءد وسو  اإلدابرة. وهذا
وجود جهءز تشبرياي برقءعي يشبرف على هذه المؤسسة. ومع االحتبرام لكل األشخءص والجهءت التي 
تشكل لجنة اإلصالح التي تم اإلعالن عن تشكيلهء فهي ال تزال مؤسسة حكومية، وال يمكنهء 
محءسعة األطبراف الحكومية األخبرى الضءلاة في المخءلفءت. واألصح أن تكون هنءك جهة غيبر 
مبرتعطة عءلحكومة للقيءم عدوبر البرقءعة والمحءسعة في نفس الوقت. وهذا هو دوبر المجلس التشبرياي 

 «.العبرلمءن»
في ظل غيءب العبرلمءن سوا  عسعب االنقالب واالنقسءم أم عسعب حل المجلس التشبرياي ال توجد 

لسلطة الوطنية جهة يمكنهء القيءم عدوبره عءستثنء  مؤسسءت منظمة التحبريبر التي تشكل مبرجاية ا
والجهءز المشبرف عليهء. وهنء ياود األمبر للمجلس الوطني، ولكن عمء أن عضوية المجلس الوطني  
كعيبرة وواساة ال يمكن عقده في فتبرات متقءبرعة، ولهذا يمكن االستاءضة عنه عءلمجلس المبركزي كهيئة 

صءئل التءعاة لمنظمة وسيطة عين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية. والمجلس مكون من كل الف
التحبريبر وشخصيءت مستقلة وأخبرى تءعاة لالتحءدات والنقءعءت والمنظمءت الشاعية، أي أنه يشكل 
مجلسًء وطنيًء مصغبرًا. وفي هذا السيءق يمكن تشكيل لجنة مصغبرة من المجلس المبركزي للقيءم 

برات عشأن نتءئج هذا عءلامل اإلدابري والفني على أن تابرض نتءئج عملهء على المجلس ليأخذ قبرا
 الامل، شبريطة أن تكون هذه اللجنة مكونة من جميع األطبراف المشكلة للمجلس المبركزي.

وهذا الوضع ينعغي أن يكون مؤقتًء حتى يتم إنهء  االنقسءم وتنظيم انتخءعءت تشبرياية وبرئءسية وا عءدة 
ءع غزة. ومع ذلك عنء  مؤسسءت السلطة الموحدة على كل األبراضي الفلسطينية في الضفة وقط

وجه  أفضليمكنه أن يشكل عداية الستاءدة ثقة المواطنين عمؤسسءت السلطة وعقيءمهء عواجعءتهء على 
وعمء يخدم الشاب ويؤسس لدولة فلسطين المستقلة الاتيدة. كمء يمكنه أن يسءهم في تازيز ثقة 



 
 
 
 

 

 31 ص             5661 الادد:             10/20/2021 ألبرعاء ا التءبريخ: 

 

                                    

ويل لهء ووضع حد المجتمع الدولي والدول المءنحة في هذه المؤسسءت ويسءعد في عودة التم
 للضءئقة المءلية التي تايشهء ويدفع جهود إنهء  االحتالل وقيءم الدولة الفلسطينية.

 20/10/2021األيام، رام هللا، 
 

 دلق في إسرائيل: إيران تقترب من الدول "المعتدلة" في المنطقة .47
 يوآف ليموبر

ول الماتدلة في المنطقة يعاث التسخين الذي سجل، مؤخبرًا، في الاالقءت عين إيبران وسلسلة من الد
 على القلق في إسبرائيل.

في الخلفية: خيعة أمل متزايدة في القدس في ضو  مء يسمى "السيءسة السلعية" للواليءت المتحدة في 
منذ انتخءب البرئيس الجديد،  مسألة النووي، والتبرقب لتتخذ واشنطن خطوات أكثبر حدة تجءه إيبران.

هدا جعءبرا في تبرميم الاالقءت مع سلسلة من الدول في الشبرق األوسط، إعبراهيم برئيسي، تعذل إيبران ج
عمء فيهء تلك التي تاد ماتدلة. الساودية أعبرزهء، فعاد سنوات من القطياة عين الطبرفين تتزايد 
اإلمكءنية عءستئنءف الاالقءت الدعلومءسية عين الدولتين عمء في ذلك فتح قنصليءت. وعءلتوازي، سجل 

الاالقءت عين إيبران وقطبر، ومكءلمة هءتفية أولى ومفءجئة جبرت عين وزيبر الخءبرجية تحسن أيضء في 
 اإليبراني الجديد، أميبر ععداللهيءن، وعين نظيبره األبردني.

في إسبرائيل يتءعاون هذه الخطوات عقلق شديد. فهي تشهد ليس فقط على ثقة اإليبرانيين المتزايدة في 
لى فهمهم عأن تبرك الواليءت المتحدة للمنطقة يخلق لهم مجءال السءحة اإلقليمية والدولية، عل أيضء ع

مهمء للامل والتأثيبر. وذلك، ضمن اموبر اخبرى، من اجل توازن "اتفءقءت إعبراهيم" التي تبرى فيهء إيبران 
 تهديدا كعيبرا على مصءلحهء في المنطقة.

محءفل إسبرائيلية وكءن الموضوع طبرح في األسءعيع األخيبرة في عدة منءسعءت في االتصءالت عين 
 ألجلوأميبركية برفياة المستوى. فقد أوضح الجءنب اإلسبرائيلي عأن هنءك حءجة لدعم ونفوذ أميبركيين 

التوازن مع الجهود اإليبرانية لجذب قسم من الدول عءتجءههم. والتقديبر هو أن واشنطن ستحءول 
ط ذلك ايضء عتقدم مء في كل مسءعدة إسبرائيل وحلفء  آخبرين لهء في المنطقة، ولكنهء قد تطلب أن تبرع

 مء يتالق عءلمسألة الفلسطينية.
 "األميركيون سذج"

يجبري النشءط اإليبراني االقليمي عءلتوازي مع منءوبرات تنفذهء كي تؤجل عودتهء الى المحءدثءت على 
د االتفءق النووي. ففي األسءعيع األخيبرة سبرعت إيبران أعمءل تخصيب اليوبرانيوم، وان كءن التقديبر السءئ
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في إسبرائيل وفي الغبرب ال يزال هو ان األمبر ال يتم من اجل االقتحءم نحو النووي عل ألجل تحقيق 
 ذخءئبر أخبرى يمكنهء أن تتءجبر عهء كي تتوصل الى اتفءق محسن مع األميبركيين.

في المحءدثءت التي جبرت عين إسبرائيل والواليءت المتحدة أخذ الجءنب اإلسبرائيلي االنطعءع عأنه 
دا الفجوات عين الطبرفين في تقديبر المشبروع النووي عانءصبره المختلفة. ومع ذلك فءلفجوة تقلصت ج

 عين القدس وواشنطن عقيت واساة في كل مء يتالق عءالستنتءجءت وعءلخطوات التي تنشأ عن ذلك.
في في إسبرائيل كءنوا مانيين عأن تحدد الواليءت المتحدة موعدا نهءئيء لإليبرانيين كي توقف التسويف 

االتصءالت وفي نهءيته تهديد واضح: عقوعءت شديدة، عل تهديد عامل عسكبري. امء األميبركيون فقد 
أوضحوا عأن اإلمكءنية الثءنية ليست على جدول األعمءل في المبرحلة الحءلية، وحتى األيءم األخيبرة 

 كءن يعدو انه حتى اإلمكءنية األولى لن تتخذ إال كمخبرج أخيبر.
في إسبرائيل خيعة أمل شديدة. ولغيبر االقتعءس، ادعى مسؤولون عءن األميبركيين ونتيجة لذلك سءدت 

عن قلقهم من ان "السيءسة السلعية" لواشنطن، على حد تاعيبرهم، تستغلهء إيبران حتى  وأعبرعواسذج، 
النهءية لتحقيق تقدم كعيبر في مشبروعهء النووي. ومع ذلك، نقلت الى إسبرائيل في اآلونة األخيبرة 

يدة يمكن أن يفهم منهء عءن الصعبر في واشنطن تجءه التسويف اإليبراني يوشك على النفءد، برسءئل جد
لم يكن هنءك تقدم سبريع فءن األميبركيين سيتخذون سلسلة من اإلجبرا ات الدعلومءسية  إذاوانه 

 واالقتصءدية الجديدة ضد إيبران، نظءمهء، ومصءلحهء.
 فرضيات نتنياهو تبددت

، عءن اإليبرانيين سيحءولون "جبر عضاة أسءعيع أخبرى" قعل ان أمسن وقدبر مصدبر كعيبر، أول م
ياودوا الى المحءدثءت على االتفءق النووي. فبرضية الامل هي ان إيبران لن توافق على التوقيع على 

، وذلك عخالف المطءلعة اإلسبرائيلية عإدخءل تاديالت 2015اتفءق مختلف عن ذاك الذي وقع في 
ي مء يتالق عموعد نفءد مفاوله ومسءئل اخبرى تتالق عءلبرقءعة عليه. ومع واضحة عليه، وال سيمء ف

ذلك، من المشكوك فيه أن تصبر اإلدابرة األميبركية على تغييبر االتفءق، حيث أوضحوا منذ اآلن عأنهم 
 سياملون على تحسينه "في سيءق الطبريق".

عذل ضمن اموبر أخبرى في ان الجهد اإلسبرائيلي للنزول الى تنسيق أقصى مع الواليءت المتحدة ي
أعقءب حقيقة أن إسبرائيل عقيت مع خيءبرات عمل قليلة جدا جيدة في اليد. فضغط حكومة نتنيءهو، 
الذي أدى الى انسحءب الواليءت المتحدة من االتفءق النووي، قءم على أسءس فبرضيءت عمل تقضي 

ءن الواليءت المتحدة عءن تنهءبر إيبران تحت الاقوعءت الشديدة وتوقع على اتفءق محسن واال ف
ستهءجمهء او على األقل ستهدد عذلك. فبرضيءت الامل هذه )والى جءنعهء األمل في أن ينتخب تبرامب 
في والية أخبرى( تعددت، وعليه فءن الفهم اآلن في إسبرائيل هو أنه فقط الاودة الى االتفءق النووي 
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علومءسي وتسبريع االستادادات سيمنح الزمن الذي تتمكن إسبرائيل فيه من استغالله لعذل جهد د
 الاسكبرية كي تعاد إيبران عن القنعلة في المستقعل ايضًء.

 "إسرائيل اليوم"
 19/10/2021األيام، رام هللا، 
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