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ل "السالم ا ن" .1  عاما   20مرة منذ : بدء إنشاء مستوطنة جديدة في الخليل ألو 
اليسارية اإلسرائيلية، يوم الخميس، أن ” السالم اآلن“كشفت منظمة  :ترجمة خاصة–رام هللا

وبحسب  المستوطنين بدأوا أعمال بناء إلنشاء مستوطنة جديدة في قلب البلدة القديمة بالخليل.
مجمع محطة الحافالت وحدة سكنية، ويتم بناؤها في  31المنظمة، فإن المستوطنة الجديدة تتكون من 

وأشارت إلى أن  القديمة، وهي منطقة تم تأجيرها من الحكومة األردنية كمنطقة محمية لبلدية الخليل.
بناء هذا التجمع االستيطاني هو األول في الخليل منذ عقدين، والذي يتم تنفيذه داخل أراٍض 

البناء في قلب الخليل خطوة  واعتبرت المنظمة أن المصادقة على رخصة .67فلسطينية بعد احتالل 
، وألنها تشير إلى تغيير كبير في التفسير 2002استثنائية، ألنها مستوطنة جديدة ألول مرة منذ عام 

 ”.ما هو مسموح وممنوع في األراضي المحتلة“القانوني اإلسرائيلي لـ 
 21/10/2021، القدس، القدس

 
 ممنهج إلمكانية قيام دولةشتية: االستيطان ركيزة حكومة بينيت وهناك تدمير ا .2

شتية، أمس، إن االستيطان يشكل الركيزة األساسية ا"األيام": قال رئيس الوزراء محمد  –هللا رام 
للحكومة اإلسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، وال مبادرات مطروحة للحل سوى ما يجري فوق جب 

وأضاف إن الشعب الفلسطيني  صبيح، في إشارة لتصدي الشعب الفلسطيني لألنشطة االستيطانية.
يواجه إجراءات إسرائيلية مدمرة بشكل يومي، في ظل غياب أي أفق سياسي لحل الصراع الفلسطيني 

واعتبر أن ما تقوم به الحكومة اإلسرائيلية "عمل ممنهج لتدمير أي إمكانية إلنشاء دولة  اإلسرائيلي.
وتابع: التوسع االستيطاني يشكل  السياسة".فلسطينية، والوضع على األرض معقد الرتباط االقتصاد ب

المرتكز األساسي للحكومة اإلسرائيلية، ونقول بكل وضوح: ال يوجد أي مبادرة مطروحة، ال لدى 
األميركان، وال المبادرة العربية، المبادرة الوحيدة المطروحة هي ما يجري فوق جبل صبيح )في بيتا(، 

 ا".والقدس وكفر قدوم، وفي كل شبر من أرضن
 22/10/2021، رام هللا، األيام

 
 ة الفلسطينيةلفساد في مؤسسات السلطخريشة: ضعف القضاء شجَّع على زيادة ا .3

النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة أن  شحمة: أكدغزة/ محمد أبو -طولكرم
ب تعطيل عمل سيطرة "رموز السلطة" على المؤسسات القضائية والتدخل في قراراتها، إلى جان

المجلس التشريعي ساهما في زيادة الفساد في المؤسسات الحكومية المختلفة. وعد خريشة في مقابلة 
مع صحيفة "فلسطين"، الفساد المستشري حاليا في مؤسسات السلطة "نهًبا للمال العام، واستغالاًل 
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ن الدرجة األولى. وأوضح أن للمناصب من المتنفذين"؛ لتوظيف أبنائهم في الوظائف العليا وأقاربهم م
عدم وجود منظومة قضائية في الضفة الغربية ساهم في توسيع أشكال الفساد والتغطية عليه، وهو ما 
دفع الشارع الفلسطيني للتحرك في ظل زيادة حالة اإلحباط العام. وذكر أن تكريس سلطة الفرد 

عباس، بين الحين واآلخر، التي كان  الواحد عبر القرارات بقانون التي يصدرها رئيس السلطة محمود
آخرها توسيع صالحيات المحافظين، يساعد في استمرار الفساد. وبيَّن خريشة أن السلطة زادت من 
قبضتها على األمور والقضايا العامة بشكل كبير على حساب القانون، عبر إصدار قرارات بقانون 

ة في وضعها الحالي غير قادرة على جلب بشكل الفت من قبل "عباس". وقال إن المنظومة القضائي
حالة أصحاب الكفاءات، ومن  الحقوق للمواطنين، خاصة مع خضوع القضاء للشخصيات المتنفذة، وا 

 ينتقد تدخل السلطة في عملهم إلى التقاعد اإلجباري والمبكر.
 22/10/2021فلسطين أون الين، 

 
 وخططوا لهجمات ضد    "لجهادلـ"اإلى لت اثنين من عناصرها انضموا قناة عبرية: السلطة اعتق .4

 االحتالل
العبرية، أن األجهزة األمنية الفلسطينية، اعتقلت خلية كانت تخطط  12زعمت القناة : القدس المحتلة

وقالت القناة "تم  لتنفيذ عمليات مقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية أو في "إسرائيل"
ن الماضيين، حيث اعتقلت قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية اثنين اعتقال الخلية خالل األسبوعي

وأضافت "أن حركة  وآخر كان معتقل في سجون االحتالل. أريحا،من أعضائها وتحتجزهم في سجن 
الجهاد اإلسالمي هي التي قامت بتنظيم هؤالء بتوجيهات من غزة ومن هناك كان التمويل، حيث 

 ”.إسرائيل“ضد االحتالل في الضفة الغربية أو في  تنفيذ عملياتقاموا بشراء أسلحة بهدف 
وبحسب القناة المعتقلون هم: األسير المحرر عزت األقطش الذي ينتمي لحركة الجهاد، وجاسر  

دويكات عضو في حركة فتح وقريبه أحد المتحدثين باسم األجهزة األمنية الفلسطينية ووالده ضابط 
 الفلسطيني.” األمن الوطني“وأمجد أبو سكر نقيب في  ،الفلسطينيةكبير في السلطة 

  22/10/2021وكالة سما اإلخبارية، 
 

 للسلطة الفلسطينية قلق من تأثير دعوة بن زايد لبينيت على الموقف السياسي": القدس العربي" .5
أشرف الهور: رجحت مصادر سياسية فلسطينية، أن يكون وراء الدعوة التي أرسلها نائب رئيس 

ارات محمد بن زايد، إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت، دعم عملية التطبيع الجديدة التي اإلم
تقول إسرائيل إنها باتت قاب قوسين، مع إحدى الدول العربية، وقالت إن هناك معلومات تشير إلى 
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رت الرد على ذلك، ضمن المخطط الرامي للضغط السياسي على القيادة الفلسطينية، والتي بدورها قر 
وأكد مسؤول فلسطيني، طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك  جديدة.” مواجهة سياسية”ذلك بالبدء بـ

سرائيل، بهدف ” سرية“معلومات سابقة وصلت القيادة، تشير بوجود اتصاالت  بين دول في المنطقة وا 
 ت العام الماضي.التوصل إلى تطبيع العالقات بينهما، على غرار الخطوة التي قادتها دولة اإلمارا

وأشار إلى أن الخطوات السياسية الجديدة التي تنوي القيادة اتخاذها، بما في ذلك التوجه لعقد اجتماع 
قرار برنامج مواجهة سياسية شاملة، يشمل في حال عدم التراجع اإلسرائيلي عن  للمجلس الوطني، وا 

بإسرائيل، مرده ” سحب االعتراف“ من االتفاقيات الموقعة، بما فيها” التحلل“الخطوات األحادية 
 مواجهة عملية تجاهل القضية الفلسطينية، لصالح التطبيع مع الدول العربية.

، فإن أي من قيادات السلطة الفلسطينية، سواء على مستوى ”القدس العربي“وحسب ما علمت 
للمشاركة في أي منظمة التحرير، أو على المستوى الوزاري، لم يقم منذ أشهر بأي زيارة ألبو ظبي، 

، الذي قوبل ”2020اكسبو دبي “مؤتمر عالمي، رغم مشاركة السلطة الفلسطينية في معرض 
 بانتقادات من جماعات المقاطعة.

 21/10/2021، لندن، القدس العربي

 
 يكتمل سقوط المجتمع الدولي ومبادئه في اختبار عدالة القضيةيكاد "الخارجية الفلسطينية":  .6

الفلسطينية، عن استغرابها الشديد من اكتفاء اإلدارة األميركية  وزارة الخارجيةأعربت رام هللا: 
 االحتالل واالستيطان اإلسرائيلي.« جرائم»والمجتمع الدولي، ببعض بيانات الرفض واإلدانة الشكلية لـ

وقالت الوزارة، في بيان، إن الضفة الغربية عامة والقدس المحتلة والمناطق المصنفة )ج( خاصة 
تحت نيران االحتالل وبشكل يومي وعلى مدار الساعة، في عدوان وحشي وبشع يهدف إلى »

واتهمت الوزارة، «. استكمال عمليات أسرلة وتهويد وضم القدس وتفريغها من أصحابها األصليين
استباحة األراضي الفلسطينية في عملية قرصنة واختطاف خاصة للضفة الغربية، »إسرائيل بـ

خراجها تمام قليمية مبذولة إلحياء وا  ًا من أي عملية سياسية تفاوضية، وفصلها عن أي جهود دولية وا 
وقالت "الخارجية" إنه في ضوء الخطاب «. عملية السالم بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

التاريخي الهام الذي ألقاه محمود عباس أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، فإن ساعة الحسم 
، ويكاد يكتمل سقوط المجتمع الدولي ومبادئه في اختبار عدالة القضية الفلسطينية، وعندها اقتربت

 فإن جميع الخيارات مطروحة أمام الشعب الفلسطيني.
 21/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 مليون يورو 55وا" بـ "الخارجية الفلسطينية" ترحب بتصويت البرلمان األوروبي لزيادة دعم "األونر  .7
، لصالح 2022رحبت وزارة الخارجية، بتصويت البرلمان األوروبي في جلسته العامة لموازنة : رام هللا

مليون يورو، ورفع  55رفع الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" بقيمة 
بيان، إن هذا القرار جاء وفقا لتصويت  وقالت الخارجية في حظر الدعم من المفوضية األوروبية.

نائبا أوروبيا بأغلبية ساحقة لصالح التوصية، ما أدى العتماده في البرلمان، فيما تم إسقاط  529
صوتا ضد، االمر الذي أدى  354مليون دوالر عن الوكالة بأغلبية  23التوصية التي طالبت بحجب 

على أهمية الدور والخدمات التي تقدمها "األونروا"  وشددت إلسقاط اعتماد هذا القرار في البرلمان.
لحماية الالجئين والحفاظ على كرامتهم في ظل األوضاع الصعبة التي تشهدها المنطقة، وفي ظل 
تجاهل إسرائيل السلطة القائمة باالحتالل لحقوقهم الشرعية، بما فيها حقهم غير القابل للتصرف 

 .194ته، خاصة قرار بالعودة وفقا للقانون الدولي وقرارا
 21/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 إضرابهم المفتوح عن الطعامالجهاد أسرى  تضارب األنباء حول انتهاء .8

نفى المتحدث باسم حركة الجهاد  مندوبو "األيام":، عن 22/10/2021، رام هللا، األيامذكرت 
ء المتداولة عن إنهاء أسرى الحركة إضرابهم المفتوح عن اإلسالمي طارق عز الدين، أمس، األنبا

وقال عز الدين في تصريح  الطعام، عقب نشر وسائل إعالم عبرية أنباء حول وقف اإلضراب.
صحافي: "الجهة الوحيدة المخولة بالحديث عن استمرار اإلضراب أو إنهائه هي الهيئة القيادية العليا 

 صدر أي خبر من الهيئة فإن اإلضراب يعد ساريًا".ألسرى الجهاد اإلسالمي، وما لم ي
وأوضح أن الحركة والجهات ذات االختصاص خارج السجون تنتظر القرار الرسمي من الهيئة 

وأعرب عز الدين عن أمله في أن ينتهي اإلضراب بأسرع وقت ممكن، وأن  القيادية ألسرى الجهاد.
 صار على إدارة السجون بتحقيق مطالبهم.يتمكن األسرى من انتزاع حقوقهم بالكامل، واالنت

من جهته، نفى الناطق اإلعالمي لمؤسسة مهجة القدس التوصل إلى أي اتفاق مع أسرى الجهاد بفك 
اإلضراب عن الطعام، ويؤكد أن الهيئة القيادية ألسرى "الجهاد" هي صاحبة المعركة وبانتظار أي 

 جديد منها.
حركة الجهاد اإلسالمي، إنه لم يجِر حتى اللحظة أي  في اإلطار، قال خضر حبيب القيادي في

وأضاف حبيب لـ"األيام": إن جهود  اختراق في ملف األسرى المضربين عن الطعام منذ عشرة أيام.
الوسطاء المتعددين في هذا الملف تراوح مكانها ولم تحقق أي اختراق في الموقف اإلسرائيلي المتعنت 

واعتبر حبيب أن كل يوم يمر دون  رى ووقف االنتهاكات بحقهم.والرافض لرفع العقوبات عن األس
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حل هذا الملف يقرب التصعيد العسكري في المنطقة برمتها، مشيرًا إلى أن حركته قررت تأجيل زيارة 
 وفدها للقاهرة المقررة خالل الشهر الجاري بسبب حساسية الوضع في سجون االحتالل.

أعلنت الهيئة القيادية ألسرى  :علي سمودين، عن جني ، من21/10/2021، القدس، القدسونقلت 
مؤكدة االنتصار على  أيام، 9الجهاد في سجون االحتالل، تعليق اإلضراب عن الطعام بعد 

في ”، قال الناطق باسم الجهاد طارق عز الدين ”لقدسا”وفي تصريح لــسجونه. االحتالل وادارة 
ب، وتزف لشعبنا خبر انتصار مجاهديها في معركة تطور سريع وعاجل، قررت الهيئة تعليق االضرا

 ، موضحًا ان تفاصيل االتفاق ستعلن في غضون الساعات القليلة القادمة.”الخاوية، األمعاء
 
 أعضاء في مركزية فتح يلتقون وفدا إسرائيليا بمقر الرئاسة في رام هللا .9

مركزية لحركة فتح عباس زكي التقى عضو اللجنة ال ،21/10/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، ذكر 
شخصية من الحكومات اإلسرائيلية السابقة بمقر الرئاسة  20مساء الخميس وفدا إسرائيليا مكونا من 

وجاء اللقاء التطبيعي بتنظيم من لجنة التواصل مع "المجتمع اإلسرائيلي"، وبحضور عدد  برام هللا.
وقال زكي: "نحن  خصيات والكتاب.من أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وعدد من الش

حريصون على السالم، رغم الموقف المتطرف في إسرائيل، نفسنا طويل إلنهاء هذا الصراع"، وفق 
 تعبيره.

عّبر أكثر من عشرين قياديًّا ، 21/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وأضافت 
ون شرائح مختلفة من المجتمع اإلسرائيلي، عن موقفهم ومسؤوال سابًقا في الحكومة اإلسرائيلية، يمثل

التزاًما  1967الداعم إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وتطبيق حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 
 بقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خالل لقاٍء تحاورّي ُعقد، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في رام هللا، بتنظيم من لجنة 
التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وعدد من 

 الشخصيات القيادية.
وقال رئيس الوفد اإلسرائيلي المحامي دوف فايسغالس، مدير مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق 

 يمنع قدرتنا على التأثير أريئيل شارون: ليس بيننا اآلن أي شخص في موقف رسمي لكّن هذا ال
 على الرأي العام في إسرائيل، والعمل على تهيئة األجواء من أجل السالم.

وأضاف: "نحن على قناعة أّن الغالبية مقتنعة أّننا وأنتم )الفلسطينيون( ال أحد مّنا له القدرة على إزالة 
 س من تبادل االحترام واألمن".اآلخر... وال بّد من الحّل الذي يجعلنا نتجاور في دولتين على أسا
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من جهته، قال الباحث اإلسرائيلي شاؤون أرئيلي: نأخذ على عاتقنا مهمة إيصال الحقيقة التي تجري 
 .ار التي تدعو إلى إنهاء االحتاللهنا )في رام هللا( وسننقل كل األفك

 
 سكريالنخالة: سنبذل كافة الجهود لدعم أسرانا.. حتى إذا اضطررنا للقيام بعمل ع .10

قال األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي القائد زياد النخالة، الخميس، إن تعامل محور : رام هللا
وأضاف النخالة في لقاء صحفي: أن محور  المقاومة مع استفزازات الصهاينة أصبح أكثر انسجامًا.

قوي عالقاته مع المقاومة فّعال في مواجهة الكيان الصهيوني ويزيد من قدراته يوما بعد يوم وي
وأكد القائد النخالة، أن محور المقاومة يعمل بشكل واسع على مواجهة االستفزازات  حلفائه.

وشدد األمين العام، على أن الجهاد ستبذل كافة الجهود لدعم أسرانا وتخفيف  الصهيونية المتواصلة.
لى الكيان الضغط عنهم وحتى إذا اضطررنا إلى القيام بعمل عسكري سنقوم به للضغط ع

 الصهيوني.
 21/10/2021اإلخبارية،  سماوكالة 

 
 لألسير القواسمة "تغذية قسرية"الكشف عن محاولة  .11

حاولوا ” كابالن“أشرف الهور: أفادت هيئة شؤون األسرى بأن أطباء االحتالل في مستشفى -غزة
المدعمات، في عاما( قسريا، بالمحاليل و  24تغذية األسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمة )

محاولة لكسر إضرابه المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله اإلداري، وأضافت الهيئة، في بيان صحافي، 
أن محاولة التغذية جرت لألسير القواسمة وهو مقيد بالسرير في قسم العناية المكثفة بمستشفى 

 ”.كابالن“
 92ابه المفتوح عن الطعام منذ وأشار إلى أن األسير القواسمة، وهو من مدينة الخليل، يواصل إضر 

 يوما، فيما وضعه الصحّي يتدهور بشكل خطير ومقلق، وقد يتعرض للموت المفاجئ في أية لحظة.
وأشارت الهيئة إلى أن ثالثة سجانين يحاصرون األسير القواسمة في غرفته بالمستشفى، ويتعّمدون 

 منى وقدمه اليسرى على مدار الساعة.تناول الطعام أمامه، كما أّنه مقّيد في السرير من يده الي
وفي السياق، قال محامي نادي األسير جواد بولس، إّن إدارة سجون االحتالل أعادت األسيرين عالء 

، الذي نقل إليه ”كابالن“بعد نقلهما إلى مستشفيي ” عيادة الرملة“األعرج وهشام أبو هواش إلى سجن 
 يه األسير هواش.الذي نقل إل” أساف هروفيه”األسير األعرج، و

 21/10/2021القدس العربي، لندن، 
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 لتشكيل مجلس مركزي فلسطيني جديد قراطية تدعو لحوار وطني شامل تمهيدا  و الديم .12
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الخميس، لحوار وطني فلسطيني جامع على : رام هللا

دا لتشكيل مجلس مركزي فلسطيني جديد أعلى المستويات تشارك فيه القوى الفلسطينية كافة تمهي
ن هذا يستدعي الدعوة لحوار وطني فلسطيني جامع، على إوقالت "الديمقراطية" في بيان،  وموسع.

أعلى المستويات، وبقرارات ملزمة، تشارك فيه القوى الفلسطينية كافة، داخل منظمة التحرير 
 اإلسالمي. الفلسطينية، وخارجها، بما في ذلك حركتا "حماس" والجهاد

ورأت أنه "ال يكفي عقد مجلس مركزي يكتفي بإعادة التأكيد على ما تم اتخاذه من قرارات مازالت  
معطلة، بل ندعو لتشكيل مجلس مركزي موسع، يشارك فيه الجميع، يضع األسس واآلليات إلعادة 

لبي على الموقع بناء النظام السياسي الفلسطيني، الذي أخذ يتآكل يومًا بعد يوم، بانعكاسه الس
التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وما يشجع بعض األطراف على الطعن في شرعية تمثيلها 

 للشعب الفلسطيني".
 21/10/2021، قدس برس

 
 القواسمي: ما يجري من عدوان على القدس يتطلب إجراءات لصده .13

الراهن ال يمكن أن يستمر  أكد المتحدث الرسمي باسم فتح أسامة القواسمي، أن الوضع: رام هللا
وأضاف القواسمي في بيان، يوم الخميس، ان ما يجري من عدوان آثم على مدينة القدس  مطلقا.

المحتلة، بما فيها المسجد األقصى، واستمرار االستيطان االستعماري المستعر في كافة األراضي 
م هذا العدوان من أجل صده، وتغيير الفلسطينية، يحتم علينا اتخاذ القرارات واإلجراءات المناسبة لحج

 المعادلة القائمة، والدفاع عن حقوق شعبنا المشروعة مهما كلف ذلك من ثمن.
 21/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 فتح: القرار األوروبي بمواصلة دعم شعبنا صفعة لـ"إسرائيل" .14

بية ساحقة، لصالح مواصلة تقديم المساعدات وصفت حركة فتح، تصويت االتحاد األوروبي بأغل
  للشعب الفلسطيني، بأنه "صفعة في وجه التحريض اإلسرائيلي".

وقال المتحدث باسم الحركة في أوروبا، جمال نزال، في تصريح صحفي يوم الخميس، إن البرلمان 
ون يورو من ملي 20األوروبي رفض مشاريع قرارات دعمتها قوى مؤيدة لـ"إسرائيل" بهدف اقتطاع 

الدعم المقدم من االتحاد لدولة فلسطين، بذريعة احتواء مناهج التدريس الفلسطينية على تحريض 
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وأضافت "فتح" أن الحديث عن المناهج الفلسطينية "معزوفة إسرائيلية  على العنف ومعاداة الالسامية.
 لمدرسية من الروح الوطنية".قديمة؛ تهدف إلى محاصرة القيادة الفلسطينية، ودفعها لتعقيم المناهج ا

 21/10/2021، قدس برس
 

 تدرس مد خط أنابيب جديد لزيادة صادرات الغاز إلى مصر "إسرائيل" .15
قال مسؤول في وزارة الطاقة اإلسرائيلية، اليوم الخميس، إن إسرائيل تدرس مد خط أنابيب بري جديد 

 جة النقص في اإلمدادات العالمية.لتزويد مصر بالغاز، بهدف زيادة صادرات الغاز الطبيعي ومعال
ونقلت وكالة رويتزر عن مسؤول لم تحدده، قوله إن خط األنابيب سيربط شبكتي الغاز الطبيعي 

مليون  200وبين أن تكلفة المشروع تقدر بنحو  اإلسرائيلي والمصري في شمال شبه جزيرة سيناء.
تقديرات بأن صادرات الغاز اإلسرائيلية إلى شهًرا، مشيًرا إلى أن ال 24دوالر، وقد يبدأ تشغيله خالل 

 كيلو متر مكعب في السنة الواحدة. 5إلى  3مصر ستزيد من 
 21/10/2021القدس، القدس، 

 
 يرقصون على أنغام "أبو عبيدة معذبهم" إسرائيليون .16

انتشر عبر منصات التواصل االجتماعي مقطع فيديو يعتقد أنه لـ"إسرائيليين" من طائفة الحريدم 
يهودية المتطرفة، وهم يرقصون على أنغام أغنية للفنان الفلسطيني معين األعسم، الذي اشتهر ال

 بأغنية "أبو عبيدة معذبهم"، إبان حرب غزة األخيرة.
وأدى المشاركون في الحفل رقصة "الدحية" البدوية على أنغام األعسم، وهو من النقب في الداخل 

ويظهر الفيديو أحد  إثر تأديته أغنية "أبو عبيدة معذبهم". الفلسطيني المحتل، وقد تعرض لالعتقال
 المشاركين حامال رشاشا مزيفا ومتلثما على غرار المتحدث باسم كتائب القسام.

 21/10/2021، "21موقع "عربي 
 

 ينشئ مركزين لعالج الصدمات النفسية لمستوطني غالف غزة اإلسرائيلي العدو .17
، على ميزانية خاصة إلنشاء مركزين جديدين يوم الخميسيلي، صادقت وزارة مالية العدو اإلسرائ

 للدعم النفسي، في مستوطنتي نتيفوت ومرحافيم، القريبتين من قطاع غزة.
إن هدف إنشاء المركزين الجديدين، هو تقديم « يديعوت أحرونوت»وفي هذا السياق، قالت صحيفة 

الصدمات المستمرة الناتجة عن ذلك،  الدعم النفسي خالل أيام التصعيد والحروب، وكذلك عالج
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مليون شيقل )ما ال يقل  1.8إلى  1.5تكلفة كل مركز منهما تقدر بقيمة تتراوح ما بين »الفتة إلى أن 
 ألف دوالر(. 460عن 

، بعد «جزءًا من مطالب سكان المستوطنات المحاذية للقطاع»فت الصحيفة أن بناء المركزين ُيعّد 
أيار الماضي،  21إلى  10بين « حارس األسوار»قطاع غزة تحت اسم  شّن العدوان األخير على

طالق المقاومة الفلسطينية مئات الصواريخ باتجاه المستوطنات اإلسرائيلية في الداخل المحتل عام  وا 
48. 

ولفتت إلى أن المصادقة على بناء المركزين المذكورين، جاءت بعد حملة قامت بها عضو الكنيست، 
 تي تسكن في إحدى المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.نيرا شافك، ال

 22/10/2021األخبار، بيروت، 
 

 إسرائيلي لفض الخالف حول إعادة فتح قنصلية القدس -طاقم أميركي  .18
تل أبيب: كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن والحكومة 

ك، يعمل على فض الخالف القائم بينهما حول القرار اإلسرائيلية اتفقتا على تشكيل طاقم مشتر 
 األميركي بإعادة فتح القنصلية في القدس.

اإلخباري، باراك رافيد، إن « والال»وقالت هذه المصادر، بحسب تقرير نشره المراسل السياسي لموقع 
الطاقم سيجري مفاوضات سرية حثيثة لحل هذه المعضلة بأقل ما يمكن من األضرار ألي من 
الطرفين. فاإلدارة األميركية كانت من جهتها قد أعلنت قرارها بإعادة فتح القنصلية بشكل علني 
ورسمي، أكان ذلك من خالل وعد انتخابي أو بتصريحات الرئيس ووزير خارجيته، أنتوني بلينكن، 

قرار وال تعطيله. وهما يعتبران القرار حيويًا للمصلحة األميركية االستراتيجية، ولذلك ال يريدان إلغاء ال
علمًا بأن رئيس الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بنيت والعديد من شركائه اليمينيين في الحكومة يعارضون 
إعادة فتحها، ألنها تعيد للفلسطينيين مكانة في القدس، واألمر يحرجهم أمام المعارضة اليمينية 

 اإلسرائيلية.
 22/10/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 على يد الشرطة اإلسرائيليةأبو القيعان تستنكر رفض "العليا" إعادة التحقيق بقتل " المشتركة" .19

استنكرت القائمة المشتركة رفض المحكمة العليا، صباح يوم الخميس، طلًبا تقدمت به عائلة الشهيد 
بة يعقوب أبو القيعان من قرية أم الحيران في منطقة النقب، بفتح التحقيق في قضية قتل ابنها ومحاس

وكانت المحكمة قد عقدت جلستها في التاسع من أيلول/ سبتمبر المنصرم،  المسؤولين عن الجريمة.
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لبحث الدعوى المقدمة ضد إغالق الملفات والتحقيقات في قضية قتل أبو القيعان. وأصدرت قرارها، 
 صباح اليوم.

حيران عامة". وطالبت وأكدت المشتركة أن "قرار المحكمة مجحف بحق عائلة الشهيد وأهالي أم ال
بـ"اتخاذ إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن استشهاد أبو القيعان، المربي الذي قتل على يد قوات 

 ".2017معززة من الشرطة اإلسرائيلّية والوحدات الخاصة أثناء اقتحام قرية أم الحيران عام 
 21/10/2021، 48عرب 

 
 ة هدفها تأجيل المواجهة القادمة مع حماسهآرتس: زيادة التصاريح اإلسرائيلية لتجار غز  .20

قال المراسل والمحلل العسكري لصحيفة هآرتس العبرية عاموس هرئيل، الخميس، ”: القدس العربي“
 إن زيادة إسرائيل لحصة تصاريح تجار غزة تهدف إلى تأجيل المواجهة القادمة مع حماس.

ة إجراءات إسرائيلية اتخذت مؤخرا منها إلى سلسل” هآرتس“وأشار هرئيل في مقالة نشرت له في عدد 
آالف وهي  10زيادة مساحة الصيد وتوسيع الصادرات، وزيادة عدد تصاريح التجار التي وصلت إلى 

 أعلى نسبة سجلت في السنوات األخيرة وربما منذ بداية االنتفاضة الثانية.
قطاع غزة ومنع تجدد  واعتبر هرئيل أن هذه الخطوات جزء من محاوالت لتهدئة الوضع على حدود

 التصعيد، وللتأثير على الوضع االقتصادي في القطاع.
تدرس زيادة إضافية في عدد التصاريح خالل األشهر ” المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية“أن “ولفت إلى 

المقبلة، وذلك رغم اعتراض جهاز الشاباك سابًقا على هذه الزيادة، إال أنه يعد جزءا من القرارات 
 قبل إصدار أي تصريح ألي فلسطيني.” األمنية“ة وهو من يجري الفحوصات األخير 

 21/10/2021القدس العربي، لندن، 
 

 يحذر من حرب دينية بسبب القدس" اإلفتاء الفلسطيني"مجلس  .21
حّذر مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطين، خالل اجتماعه أمس )الخميس(، من تصاعد  تل أبيب:

يلية ضد المسجد األقصى المبارك بشكل خاص، ومدينة القدس بشكل عام. وتيرة االنتهاكات اإلسرائ
وقال، إن الممارسات االحتاللية باتت منفلتة وتستهدف الحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين في 

الفلسطيني إلى صراع ديني يتخطى حدود المدينة  -القدس، وتهدد بتحويل الصراع اإلسرائيلي 
 المقدسة وشعبها.

 22/10/2021، لندن، األوسطالشرق 
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 بمناطق الضفة جيش االحتالل ينف ذ حملة دهم واقتحام واسعة.. شجرة زيتون 300اقتالع  .22
"األيام": شنت قوات االحتالل، أمس، حملة دهم واقتحام واسعة في محافظات عدة،  –محافظات 

ية، وأغلقت طرقًا استهدفت خاللها حافلة نقل أطفال بالرصاص وصادرت آليات تابعة لمجالس محل
زراعية، في الوقت الذي واصل فيه المستوطنون اعتداءاتهم وأقدموا خاللها على اقتالع مئات أشجار 

 300وعلى صعيد االعتداءات االستيطانية، أقدم مستوطنون على اقتالع وتكسير أكثر من  الزيتون.
وقال رئيس المجلس البلدي  شجرة زيتون من أراضي بلدة المزرعة الغربية، شمال مدينة رام هللا.

سعادة زقوت: إن المزارعين تفاجؤوا عند وصولهم إلى حقولهم وأراضيهم المحاذية لمستوطنة "كفار 
 شجرة زيتون. 300راعيم"، بأن المستوطنين اقتلعوا وكسروا ما يزيد على 

 22/10/2021، األيام، رام هللا
 

 لمزارعين في قطف الزيتون... شبان فلسطينيون يهبون لمساعدة ا"الفزعة"حملة  .23
نابلس: شرع مئات الشباب الفلسطينيين في مساعدة المزارعين في موسم حصاد الزيتون، في إطار 

، بمعنى النجدة والدعم الطوعي. كانت قرية بيتا المحطة األولى لهم. اكتظت «فزعة»حملة بعنوان 
عين، يتسلقون األشجار، فيما يراقبهم المنطقة الجبلية بالرجال والنساء بينما كان الشباب، مع المزار 

تحولت أشجار الزيتون في السنوات األخيرة إلى مرتكز ونقطة  جنود االحتالل من مكان قريب.
محورية للصراع بين المزارعين الفلسطينيين والمستوطنين اإلسرائيليين في الضفة الغربية التي يعيش 

يتهم كثير من المزارعين الفلسطينيين  ني.ألف مستوطن وسط ثالثة ماليين فلسطي 430فيها نحو 
المستوطنين بإتالف األشجار أو منعهم من قطف الزيتون مما يثير توترات بينهم في موسم الحصاد 

 واألوقات القريبة منه.
مليون شجرة زيتون، من المتوقع أن  13وبحسب وزارة الزراعة، تنتشر في األراضي الفلسطينية نحو 

 14وفي حين يستهلك الفلسطينيون نحو  (.2021ن زيت الزيتون هذا العام )ألف طن م 15تنتج نحو 
 ألف طن من زيت الزيتون سنويًا، يتم تصدير كميات كبيرة أيضًا.

 21/10/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 اإلضراب الشامل يعم  أم الفحم احتجاجا  على جرائم القتل .24
المحتلة، اليوم، احتجاجًا على جرائم القتل المتفّشية، عّم اإلضراب الشامل مدينة أم الفحم الفلسطينية 

وأتى قرار اإلضراب بعد جلسة طارئة  ساعة الماضية. 24وآخرها جريمتْين شهدتهما المدينة خالل الـ
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أولياء أمور الطالب عقدتها البلدية بمشاركة أعضاء من المجلس البلدي واللجنة الشعبية، ولجنة 
 «.وقفة احتجاجية أمام مركز الشرطة )في المدينة( يوم السبت المقبل»المحلية، ودعت عقبها إلى 

 21/10/2021األخبار، بيروت، 
 

 تحذيرات من انفجاٍر اجتماعي  في المخيمات الفلسطينية في لبنان .25
قتصادية ومالية صعبة، نتيجة يعيش الالجئون الفلسطينيون في لبنان، ظروفا ا: مازن كرّيم-بيروت

األزمة اّلتي يمرُّ بها لبنان، وسط تحذيرات يطلقها ناشطون فلسطينيون، من انعكاس آثار األزمة 
ويخشى مسؤولون فلسطينيون، "انفجار" المشاكل االجتماعية  على المخيمات الفلسطينية في لبنان.

لغذائّية والمستلزمات الطبّية وغيرها من ات، نتيجة ارتفاع أسعار المواد امواإلنسانية داخل المخي
الحاجات األساسية، متهمين وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا"، بالتخلي عن 

 مسؤولياتها.
وأّكد مسؤول العالقات الخارجّية لحركة الجهاد في لبنان، شكيب العينا، أّن "األزمة االقتصادّية في 

وحّذر العينا خالل حديثه لـ"قدس برس"، من أن  ت الفلسطينية سلًبا".لبنان انعكست على المخّيما
"تؤدي األزمة لمآٍس ومشاكل إنسانّية واجتماعّية تقود إلى انفجاٍر اجتماعيٍّ داخل البيئة الفلسطينية"، 

وطالب العينا، "األونروا" بإعداد خّطة  ودعا الدول المانحة إلى تحّمل مسؤولّياتها تجاه الالجئين.
وارئ عاجلة لمساندة الالجئين الفلسطينيين، والحكومة اللبنانّية بإقرار الحقوق اإلنسانّية واالجتماعّية ط

 والمدنّية لالجئين؛ لدعم "صمودهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم".
بدوره، أوضح أمين سّر الّلجان األهلّية في المخّيمات والّتجمعات الفلسطينّية في لبنان، محمد 

أّن كثيًرا من العائالت، "تعجز عن توفير الّطعام اليومّي، وعن سداد إيجار منازلها، وفاتورة الشولي، 
وكشف الشولي عن "عجز الكثير من العائالت عن استمرار إرسال أبنائهم إلى  اشتراك الكهرباء".

لمدارس الجامعات وسداد األقساط الجامعّية"، إلى جانب "عجزهم عن دفع تكاليف نقل أبنائهم إلى ا
 في ظل ارتفاع تكاليف الّنقل".

 21/10/2021، قدس برس
 

 اإلسرائيلية ترفض إعادة التحقيق في مقتل أبو القيعان "العليا" .26
لألحزاب العربية الوطنية في إسرائيل، رفض المحكمة العليا « القائمة المشتركة»هاجمت  تل أبيب:

ان، إعادة فتح ملف التحقيق ضد أفراد الشرطة في القدس الغربية، طلب عائلة القتيل يعقوب أبو القيع
ليس ». واعتبرت القرار 2017الضالعين في إطالق النار على ابنهم في قرية أم الحيران في عام 
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اتخاذ إجراءات جنائية ضد »وطالبت المشتركة بـ «.مجحفا فحسب، بل جريمة قتل ثانية للضحية
فراد قوات الشرطة اإلسرائيلّية والوحدات الخاصة المسؤولين عن استشهاد أبو القيعان، وهم قادة وأ

 «.التي رافقتها أثناء اقتحام قرية أم الحيران
 22/10/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 األردن يؤكد حظر تجهيز وكاالت دورية لبيع األراضي في الضفة والقدس .27

يمات الخارجية ووزارة وكاالت: أصدرت وزارة الخارجية األردنية تعميمًا جددت من خالله تعل -عمان 
العدل األردنية، التي تحظر تجهيز وكاالت دورية والتوقيع على صفقات وعقود لبيع األراضي 

ووفقًا لصحيفة "إسرائيل اليوم"، فإن التعليمات تنص  الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
كانت، مستذكرة أن الضفة على حظر إبرام أي صفقات لبيع األراضي بالضفة الغربية ألي جهة 

، حيث إن 1967كانت تحت حكم األردن حتى تم احتاللها من قبل الجيش اإلسرائيلي في العام 
وأوضحت الصحيفة أن  مساحات واسعة من األراضي الفلسطينية ما زالت مسجلة بالدوائر األردنية.
بالطابو األردني ما زالت مسطحات واسعة من األراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المسجلة 

تحظى بأهمية قانونية، حيث توجد أهمية جوهرية من ناحية قضائية بكل ما يتعلق بالطابو األردني، 
 إذ تعتمد السلطات اإلسرائيلية على المستندات األردنية في الكثير من األحيان.

 22/10/2021، األيام، رام هللا
 

 كة الـ "موساد" وترصد عملهامصدر تركي: استخباراتنا كانت على علم بشب .28
قال اإلعالمي والباحث التركي حمزة تكين، إن استخبارات بالده كانت على علم بوجود : إسطنبول

وأوضح "تكين" في حديث مع "قدس برس"، أن "كل المعلومات  شبكة التجسس، وكانت ترصد عملها.
ووصف تكين  الستخبارات التركية".التي كان الموساد اإلسرائيلي يرسلها لشبكه عمالئه موجودة لدى ا

العملية بأنها "نوعية وذات رسالة، وليست فقط أمنية"، وأنها "أظهرت قوة االستخبارات العسكرية التي 
وشدد الباحث التركي على أن "العملية قوية، وتكشف  تعرف متى تصطاد الهدف" على حد تعبيره.
ارت وسائل اإلعالم التركية إلى أن المعتقلين كانوا وأش قوة االستخبارات التركية، وتميزها في الرصد".

ولفتت  يجمعون معلومات حول الطلبة األتراك الذي ينتجون مشاريع للصناعات الدفاعية التركية.
االنتباه، إلى جمع الخلية معلومات عن الفلسطينيين المناهضين لـ"إسرائيل"، وعن التسهيالت التركية 

 عيات ومنظمات تنشط في تركيا.الممنوحة للفلسطينيين، وعن جم
 21/10/2021، قدس برس
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 "إسرائيل"مفتي جزر القمر ينفي نية بالده إقامة عالقات دبلوماسية مع  .29

أكد مفتي جمهورية جزر القمر أبو بكر عبد هللا جمل الليل، يوم الخميس، أن بالده تقف مع الحق 
قامة الدولة المس تقلة وعاصمتها القدس، مطالبا دول الفلسطيني المشروع في إنهاء االحتالل وا 

العالمين العربي واإلسالمي بزيادة العمل وتنسيق الجهود لدعم المدينة المقدسة وحماية المسجد 
وشدد على أن ما يشاع في بعض وسائل اإلعالم عن نية جزر القمر إقامة  األقصى المبارك.

 عالقات دبلوماسية مع إسرائيل، ال أساس له من الصحة.
 21/10/2021، األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة 

 
 مليون دوالر منحة جديدة لفلسطين 80البنك الدولي يعلن عن  .30

مليون دوالر، لتخفيف آثار جائحة  80أعلن البنك الدولي، الليلة، عن منحة جديدة لفلسطين قيمتها 
س مديرية التنفيذيين "أوصى وقال البنك في بيان إن مجل كورونا والعدوان األخير على قطاع غزة.

تاحة الفرص االقتصادية الدائمة للشعب  80بتخصيص  مليون دوالر لدعم األحوال المعيشية وا 
الفلسطيني، على أن يتم تحويل هذه األموال، على شكل منح من دخل البنك إلى الصندوق 

 االستئماني الُمخصص لمساعدة قطاع غزة والضفة الغربية".
 22/10/2021، معلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء وال

 
 وينتقدون هجمات المستوطنين دبلوماسيون أوروبيون يشاركون في قطف الزيتون الفلسطيني .31

يطاليا  شارك رؤساء وممثلون عن البعثات الدبلوماسية لكل من بلجيكا واالتحاد األوروبي وفرنسا وا 
رية قصرة جنوب نابلس قطف ثمار الزيتون، اليوم والنرويج والسويد والمملكة المتحدة، المواطنين في ق

الخميس، بتنظيم من القنصلية البريطانية العامة بالقدس وبالتنسيق مع هيئة مقاومة الجدار 
 واالستيطان.

وأكد الفريق الدبلوماسي المشارك، في بيان صادر عن مكتب ممثل االتحاد األوروبي في فلسطين، 
 ائيلية وقلقه من عنف المستوطنين المتزايد.معارضته لسياسة االستيطان اإلسر 

وشددوا على أن إسرائيل، كقوة محتلة، ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم 
 من هجمات المستوطنين.

وقال ممثل االتحاد األوروبي سفين كون فون بورغسدورف إن "أشجار الزيتون في فلسطين ليست 
جزء من الهوية الثقافية والوطنية الفلسطينية. حيث تقع معظم أشجار مجرد مصدر دخل، فهي 
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الزيتون في المنطقة )ج( من الضفة الغربية، وهناك يواجه المزارعون الفلسطينيون هجمات متكررة 
 من قبل المستوطنين".

 21/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 اج عن معتقلين فلسطينيينهيئة أممية تدعو السعودية لإلفر  .32
أكدت مجموعة العمل التابعة لألمم المتحدة المعنية باالحتجاز التعسفي أن استمرار السلطات 

 السعودية في "حرمان محمد صالح الخضري وهاني محمد الخضري من الحرية" هو إجراء تعسفي.
ول )سبتمبر( الماضي، المنعقدة في أيل 91وشددت المجموعة في تقرير لها صدر في أعقاب دورتها 

أن الحقوق اإلنسانية األساسية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية قد انتهكت، وأن العالج 
 المناسب هو اإلفراج عنهم فورًا ومنحهم حقا واجب النفاذ في التعويض والتعويضات األخرى.

يق العامل وجد أن احتجاز " على نسخة منه، أن الفر 21وذكر تقرير المجموعة، الذي حصلت "عربي
المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية تعسفي لثالثة أسباب، منها: أن الحكومة السعودية 
فشلت في وضع أساس قانوني العتقال واحتجاز محمد صالح الخضري وهاني محمد الخضري، 

محاكمة عادلة من  وبالتالي فإن "احتجازهما تعسفي من الفئة األولى"، وأن "انتهاكات الحق في
الخطورة بحيث تضفي على اعتقالهما طابعًا تعسفيًا"، وأن "احتجاز آل الخضري يوحي بأنهم استهدفوا 

 على أساس وضعهم كمواطنين فلسطينيين مقيمين في المملكة العربية السعودية".
 21/10/2021، "21موقع "عربي 

 
 هني والتقني وتشغيل الشبابتوقيع اتفاقيتي دعم من ألمانيا في مجال التدريب الم .33

وّقعت، يوم الخميس، برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، اتفاقيتا دعم من جمهورية ألمانيا 
مليون يورو، وذلك في مكتب رئيس  11االتحادية في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني، بقيمة 

 الوزراء بمدينة رام هللا.
ر الخارجية والمغتربين رياض المالكي وممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر ووّقع االتفاقية األولى وزي

 أوكزا، وسيتم من خاللها دعم إحدى الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ووّقع االتفاقية الثانية رئيس الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني زياد جويلس، والمديرة 

( هانز يواكيم زينكن، والتي تهدف DO TVETأنيا جوم، ومدير برنامج ) GIZؤسسة اإلقليمية لم
 الى تنمية القدرات لموظفي التعليم والتدريب المهني والتقني.

 21/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 امنظمة أميركية شبابية تعلن رفضها مشاركة منظمات أميركية يهودية في تحالفاته .34
أعلن فرع منظمة "صن رايز" في العاصمة االميركية واشنطن، انسحابها من تظاهرة كبرى تنظمها 

منظمة أميركية في العاصمة واشنطن يوم السبت المقبل، بسبب رفضها وجود منظمات  200نحو 
وقال فرع واشنطن لحركة "شروق الشمس" المدافعة عن البيئة  مؤيدة إلسرائيل ضمن تحالفها.

كة في تجمع حقوق التصويت في واشنطن إنه قرر انسحابه لوجود ثالث مجموعات أميركية المشار 
يهودية مؤيدة إلسرائيل مدرجة ضمن التحالف وهي: المجلس اليهودي للشؤون العامة، والمجلس 

 القومي للمرأة اليهودية، ومركز العمل الديني لإلصالح اليهودي.
" نظًرا اللتزامنا بالعدالة العرقية والحكم الذاتي Twitter"" في بيان ُنشر على Sunrise DCوكتبت "

 وسيادة السكان األصليين، فقد عارضنا الصهيونية وأي دولة تفرض أيديولوجيتها".
 22/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "سرائيلإ"هكذا نجحت إيران باختراق  .حسناوات وعارضات أزياء..: العبرية 13القناة  .35

عبر شبكة من حسابات لعارضات أزياء، نجحت إيران في اختراق الجبهة الداخلية إلسرائيل، والتأثير 
 على الرأي العام فيها، هذا ما يكشفه تحقيق إسرائيلي.

كشف تحقيق إسرائيلي، الخميس، أّن إيران تسعى إلى تفكيك الجبهة الداخلية اإلسرائيلية والتأثير على 
ي قضايا سياسية واجتماعية من خالل شبكة واسعة من الحسابات المزيفة على مواقع الرأي العام ف

 التواصل االجتماعي.
العبرية، في تحقيق تحت عنوان: "هكذا تنجح إيران في الدخول إلى إسرائيل من  13وأشارت القناة 

رج اإلسرائيليين خالل مواقع التواصل االجتماعي"، إلى شبكة واسعة من الحسابات المزيفة التي تستد
 بمختلف انتماءاتهم من خالل صور عارية وحسابات لعارضات أزياء، تجذب اآلالف.

وتقول القناة إّن "مئات الحسابات المزّيفة التي تتقمص شخصيات عارضات أزياء وفتيات جميالت 
 تحمل أسماًء إسرائيلية تنشط في إسرائيل، ويبدو أنها تتبع لجهات أجنبية ولعلها إيران".

وُتشير إلى أّن الحسابات تسعى إلى التأثير على الرأي العام في إسرائيل، و"طيلة الوقت تحاول هذه 
العارضات إظهار أّن كل شيء في إسرائيل ليس جيدًا، حول فيروس كورونا، األوضاع السياسية 

 وغيرها، كل شيء غير قابل لإلصالح".
سبيل المثال تجد فيه الكثير من الصور  وتضيف: "عندما تبحث عن حساب العارضة "يوليا" على

 العارية".
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وتوضح أّن "حرب السايبر تتسع يومًا بعد يوم بين القوى في العالم، وقد تعّرضت إسرائيل لهجمات 
 كثيرة كان آخرها محاولة اختراق منظومات بعض المستشفيات، وكذلك تسميم المياه".

ديثًا واضحًا الستراتيجية الهجمات، بداًل من ضربنا خالل العامين اآلخرين، تقول القناة إّن "ثمة تح
من الخارج، يحاولون اليوم مواجهتنا من الداخل، وهناك مساٍع إيرانية لتشكيل حمالت ضغط وتأثير 

 داخل إسرائيل".
ويظهر التحقيق من خالل رصد أساليب وحراكات هذه الحسابات أنها كانت تسعى إلى "تغذية 

دارة محركات ضخمة لنشر األخبار الكاذبة لخلق الكراهية في إسرائيل وتذ كية النيران من الداخل وا 
حالة من الغضب المتزايد لدى اإلسرائيليين وبّث حالة من اليأس في صفوفهم وضرب الديمقراطية" 

 بحسب التحقيق.
ًا، يقول إيرز كرينر رئيس السلطة الحكومية لتأمين المعلومات في جهاز األمن العام "الشاباك" سابق

دارة  إّن "دولة فيها اختالف كبير بين اليمين واليسار، بين المتدينين والعلمانيين، يمكن الدخول فيها وا 
المشهد، سيكون التأثير كبيرًا"، مشيرًا إلى أنه خالل األشهر الماضية عملت شبكات واسعة مثل هذه 

 في إسرائيل.
يعا موشي" أّن الحساب يتعّمد ويظهر التحقيق من خالل متابعة حساب عارضة تحمل اسم "ن

المشاركة بقوة في مجموعات ذات تأثير كبير في إسرائيل على مواقع التواصل االجتماعي، كما تغّير 
صورتها الشخصية كل يوم جمعة، وال تنسى يوم السبت أن تتوجه بالمعايدات والتبريكات 

 لإلسرائيليين، كما تشارك بآراء سياسية.
ز الشعبي للحماية" أن شكاوى عدة وصلت مؤخرًا حول مجموعة من ونقلت القناة عن "المرك

الحسابات تتصرف بصورة مشبوهة وتكاد تعمل بنفس األسلوب، مثل مباركات يوم السبت، ونشر 
الصور يوم الجمعة في مساٍع لمضاعفة اإليمان بهن وتصديق ما تنشر، مشيرًا إلى أن الحسابات 

 مختلفة للفت االنتباه وكذلك ضمان تصديق المتابعين. تنشر صور العارضات في هئيات وأماكن
تشير القناة إلى أّن جميع هذه الحسابات مزيفة وُتشغَّل بيد سلطات أجنبية، "المشتبه الرئيسي فيها 

 إيران".
يقول إيرز كرينر إّن "إيران تعمل بكل تأكيد في إسرائيل، كّل الوقت يتدخلون في كل ما يجري هنا 

 اللغة العبرية، ويسعون للتأثير". ولديهم من يتحدث
ويضرب التحقيق أمثلة عدة حول أسلوب عمل "العارضات"، فعلى سبيل المثال "قبل عام بدأت هذه 
الحسابات بالدعوة لتشديد تدابير الوقاية من فيروس كورونا، كما سعت إلى إثارة الكراهية ضد 

 الحريديم المتدينيين الذين زعمت أنهم ينشرون الفيروس".
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ولكن "خالل األشهر الماضية غّيرت هذه الحسابات استراتيجيتها بشكل كامل، وقادت حملة في 
 إسرائيل ضد لقاح كورونا على اعتباره كذبة ومؤامرة دولية".

ويتبين من رصد الحسابات أنها استطاعت إثارة الشبهات في إسرائيل حول فعالية لقاح كورونا، من 
ذين يتوفون رغم تلقي اللقاح وعرض قصصهم للجمهور للتشكيك في خالل متابعة الوفيات وخاصة ال

 اللقاح.
أّن الحسابات كانت تعمل على إذكاء النيران على الحلبة السياسية في إسرائيل من  13وتوضح القناة 

خالل المشاركة في مجموعات ذات تأثير كبير على مواقع التواصل االجتماعي، وكانت في الفترة 
 كثير من الموضوعات حول رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.الماضية تثير ال

حساب "مارينا" مثاًل كان في بداية األمر ُيثير الكثير من الموضوعات ذات الجدل ضد نتنياهو، 
وبعد سقوطه ونجاح حكومة بينيت غّير الحساب سياسته وبدأ ُيثير التحريض في إسرائيل ضد 

ينشر تدوينات مختلفة تحمل مضامين مثل: "كل شيء ينهار في الحكومة الجديدة ويشكك فيها، و 
 إسرائيل، الحكومة مرتشية، كل شيء مدمر وال أمل في اإلصالح".

وال يقف األمر عند هذا الحد، وفق القناة، فالحسابات لم تكن تكتفي بالمشاركة في مجموعات ذات 
دارة صفحات جديدة بمشاركة إسرائيليين كثر، لم  تأثير سياسي، بل سعت إلى تشكيل مجموعات وا 

 يعرفوا أن ثمة من يستخدمهم.
تقول إحدى الناشطات اإلسرائيليات: "كنت أشارك في إحدى المجموعات الجديدة، كانت العارضة 
المؤثرة تطلب مني الحفاظ على السرية وكذلك دعوة بعض النشطاء، ثم ظهر لي أن ثمة من 

 يستخدمني".
نتباه على صعيد تأثير حسابات العارضات اإليرانية، أّن نتنياهو ونجله ولعل أكثر ما كان الفتًا لال

يائير صّدقا فعليًا هذه الحسابات وما تنشر، حين نشر نتنياهو كاريكاتورًا انتشر على مواقع التواصل 
ويحمل صورته ويحرض عليه ويصفه بالنازي، نشره على صفحته الشخصية وزعم في حينه أّن 

 المتشدد هو من يحرض عليه.اليسار اإلسرائيلي 
يكشف أّن صورة نتنياهو هذه لم تُنشر على مواقع إسرائيلية، إنما نشرتها حسابات  13تحقيق القناة 

العارضات المزيفة، "وقد قادنا البحث أخيرًا إلى مواقع إيرانية، تبّين أنها صاحبة هذا المنشور 
 باألساس".

فّعال خالل االنتخابات األخيرة في إسرائيل وحاولت وتزعم القناة أّن هذه الحسابات نشطت بشكل 
 التأثير على قرار الناخب اإلسرائيلي.



 
 
 
 

 

 22 ص             5663 العدد:             10/22/2021 جمعةلا التاريخ: 

 

                                    

كما سعت العارضات إلى اقتحام صفوف جنود جيش االحتالل اإلسرائيلي، "على سبيل المثال عندما 
ُقتل الجندي بريئيل حداريا شموآلي على حدود غزة برصاصة أطلقها فلسطيني عبر ثقب بالجدار، 

 جحت العارضات في اكتشاف ثغرة يمكن الدخول منها".ن
وتضيف أّن "الحسابات المزيفة سعت إلى إطالق حملة تضامنية مع الجندي بشكل واسع، وعرفت 

 جيدًا أن هناك انقسامًا حادًا في إسرائيل حول قضيته، وعملت على تعميق تلك الخالفات".
ائيل حول الجنود األسرى في غزة لدى حركة كما سعت تلك الحسابات إلى تشكيل رأي عام في إسر 

 حماس، من خالل إطالق حملة تضامنية معهم ودعوة الحكومة لإلفراج عنهم.
وسعت الحسابات، كما ُيظهر التحقيق، إلى نشر مضامين حول الجيش اإلسرائيلي إلثارة الرأي العام، 

ام الجنود ومعاشاتهم من ضمنها مضامين تتحدث عن فشل الجيش وجنوده، وقد عزت ذلك إلى طع
 وظروف حياتهم.

وسعت القناة إلى التواصل مع الحسابات، على سبيل المثال وضعت إحدى العارضات رقم هاتفها 
اإلسرائيلي على صفحتها الشخصية، وعند محاولة كشف صاحب الرقم تبّين أن اسمه "إبراهيم أبو 

م ترّد أّي من العارضات على الرسائل سمير" لكن أبو سمير لم يكن يرّد أيضا على الهاتف، فيما ل
 في "فيسبوك".

من خالل تكنولوجيا خاصة استعانت بها مراكز إسرائيلية تبّين أن صور العارضات ال تظهر حتى 
في غوغل، ذلك أنها خضعت للكثير من التغيير بشكل احترافي، ولكن المراكز استطاعت في نهاية 

 ة.المطاف الوصول إلى أصل هذه الصور العاري
حساب عارضة األزياء التي تحمل اسم "يوليا" أوصل مركزًا إسرائيليًا معنيًا في أمن المعلومات إلى 
حساب شابة من رومانيا لديها صفحة على إنستغرام تنشر فيها أسلوب حياتها، طعامها وصورها 

 العارية.
ان كان لها تأثير كبير على تقول القناة إّن "جهاز الشاباك فهم مؤخرًا أن هذه الحسابات التابعة إلير 

 الرأي العام في إسرائيل خالل االنتخابات اإلسرائيلية".
يقول الباحث في مركز أبحاث األمن القومي في جامعة تل أبيب راز تسيمت إنه "بالنسبة إليران، 
فإّن إسرائيل ضعيفة من الداخل، كان هذا وقتًا مالئمًا إلضعافها أكثر من خالل وسائل تؤدي إلى 

 ّق الجبهة الداخلية ودفع إسرائيل للتفكك من الداخل".ش
 21/10/2021، تي أر تي عربيموقع 
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 الوجه االخر للصراع العربي االسرائيلي .36
 سري القدوة

عمليات السرقة في فلسطين يقوم بها وينفذها قطعان من المستوطنين تتمثل في سرقة  أحدثفي 
تالل االسرائيلي ويستغل بعضهم عدم استطاعة ثمار الزيتون الفلسطيني تحت حماية جيش االح

المزارعين الفلسطينيين الوصول إلى أراضيهم القريبة من المستوطنات والنقاط العسكرية المتمركزة 
على أراضيهم إال بتصريح تحدد زمانه ومكانه سلطات االحتالل اإلسرائيلي إذ يهاجم المستوطنون 

الل األيام الماضية في عدد من قرى الضفة الغربية أشجار الزيتون ويسرقون ثمارها كما حدث خ
 المحتلة.

وزادت وتيرة سرقة ثمار الزيتون من قبل المستوطنين في قرية قريوت )جنوب مدينة نابلس( وهي قرية 
محاطة بالمستعمرات والبؤر االستيطانية، وتتعرض بشكل دائم العتداءات من قبل المستوطنين حيث 

اعية وأشجارها وعلى المزارعين ويغلقون الطرق عدا عن مصادرة يعتدون على أراضيهم الزر 
 األراضي.

اعتداءات المستوطنين تزايدت هذه الفترة حيث ال يكتفون بتكسير وحرق األشجار بل إنهم أصبحوا 
المقامة على أراضي القرية عددًا « عيليه»يسرقون ثمار الزيتون من األهالي وقد سرق مستوطنو 

لزيتون في منطقة الكرم غرب قريوت حيث اقام المستوطنون خيمة فوق أراضي كبيرًا من أشجار ا
المزارعين القريبة من المستعمرة بينما لم يتمكن األهالي من التوجه إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون 

 ولم تسمح سلطات االحتالل الى اصحاب المزارع بالوصول لها.
من أشجار الزيتون قد سرقت وُقطفت ثمارها وخاصة في  ودائما ما يجد المزارعون الفلسطينيون عدداً 

التابعة « جفعات رونيم»اراض قريبة من المستوطنات كما حدث مؤخرا بالقرب من مستوطنة 
المقامة على أراضي جنوب نابلس وفي قرية بورين جنوب نابلس، تفاجأ أهالي « براخا»لمستوطنة 

المقامة على أراضي المزارعين شرقي « ت رونيمجفعا»القرية بسرقة أخرى نفذها مستوطنو بؤرة 
القرية ورصد المزارعون الفلسطينيون حسب ما نشرت وسائل اعالم فلسطينية سرقة أخرى نفذت في 
أراضي قرية الجانية غربي مدينة رام هللا وسط الضفة الغربية المحتلة حيث هاجم المستوطنون 

أراضي الفلسطينيين واعتدوا على األشجار وسرقوا  المقامة على« بيت رعنانا»القادمون من مستعمرة 
 ثمارها .

المستوطنون يصلون األراضي ومعهم معدات قطاف الزيتون ويأتون مع عائالتهم في بعض األحيان 
في إشارة إلى محاولتهم للسيطرة على األرض وطرد أصحابها األصليين منها وهنا ال بد من المجتمع 
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د كافة هذه االعتداءات والعمل على التدخل لتوفير الحماية ألبناء الدولي تسجيل تلك الجرائم ورص
 االعتداءات.الشعب الفلسطيني من تلك 

لقد اقدمت عصابات المستوطنين على تحطيم واقتالع عشرات اشجار الزيتون وسرقتها والتي يعود 
ببقية األشجار  تاريخها آلالف السنين وعملوا على نقلها الى المستوطنات ومن ثم أضرموا النيران

الواقعة في االراضي الفلسطينية وهذه االعتداءات التي يمارسها قطاع المستوطنين تحت حماية جيش 
االحتالل تتكرر وتحدث في كل عام مع بدء موسم الزيتون إذ اعتاد األهالي على سماع خبر سرقة 

بسبب تواجد االحتالل الزيتون لكنهم ال يستطيعون الوصول إلى هناك لحماية أراضيهم وأشجارهم 
ومنعهم من ذلك فضال عن أن عملية السرقة ينفذها المستوطنون في خفية الليل كي ال يشاهدهم أحد 

 ويلفتوا االنتباه .
المستوطنات االسرائيلية أقيمت فوق األرض الفلسطينية وهي الوجه االخر للصراع بعد مصادرة 

االحتالل العسكري عـلـى الموارد الطبيعية  وسرقت االرض من اصحابها االصليين واستولت سلطات
والمياه وقطعت القرى الفلسطينية عن المدن وفي ظل هذه الممارسات ال بد ان تعمل األمم المتحدة 

توفير الحماية للشعب الفلسطيني وان يتم اتخاذ إجراءات حقيقية لتدخل الفوري لوقف اعتداءات  على
 ممارسات االحتالل االسرائيلي.المستوطنين وحالة الفوضى التي خلفتها 

 22/10/2021الدستور، عم ان، 
 

 هل يتآمر االتحاد األوروبي على فقراء غزة؟ .37
 د. فايز أبو شمالة
المجتمع كاإلنسان، فطالما يصرح ويتألم فهو على قيد الحياة، فإن الذ بالصمت، يكون المجتمع قد 

ضفة الغربية من الجوع، وحتى ال تموت كف عن التألم، ومات، وحتى ال يموت الفقراء في غزة وال
الضمائر، فال بد من صرخة، صرخة محتاج لقوت يومه تدق أبواب المسؤولين عن تجويع فقراء غزة 

 والضفة الغربية، والمسؤولون ثالثة أطراف، هم أصحاب القرار.
شر عن صرف الطرف األول: وزارة الشؤون االجتماعية في رام هللا، وهي الوزارة المسؤولة بشكل مبا

ألف أسره في  81ألف أسرة في الضفة الغربية وغزة، منهم  116مخصصات الشؤون االجتماعية لعدد 
قطاع غزة، وعلى مدار السنوات الماضية، كان يتم الصرف للمحتاجين بواقع أربع دفعات سنوية، 

لمبلغ، لتكمل وزارة من ا %60مليون شيكل تقريبًا، يدفع االتحاد األوربي ما نسبته  130قيمة كل دفعة 
، وهذه األرقام أقرب إلى الحقيقية من حديث وزير التنمية %40الشؤون االجتماعية ما قيمته 

 10االجتماعية أحمد مجدالني المتناقض، حيث ادعى في تصريح صحفي أن االتحاد األوربي يدفع 
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ي التصريح نفسه: إن ، ثم يناقض نفسه، ويقول ف%25مليون يورو فقط لألسر الفقيرة، أي ما يعادل 
مليون يورو مخصصة لألسر الفقيرة، هذا التناقض في تصريح  40االتحاد األوروبي أوقف صرف 

الوزير يخفي مالبسات كثيرة، ونوايا غير بريئة، فضحها المتحدث باسم مكتب االتحاد األوروبي 
مليون يورو  60نها مليون يورو، م 150شادي عثمان، حين قال: إن االتحاد األوربي يدفع للسلطة 

 مليون يورو لرواتب موظفي السلطة. 90مخصصة لألسر الفقيرة، بينما يدفع 
الطرف الثاني: االتحاد األوروبي، الذي ينتظر قرار البرلمان، وللبرلمان األوروبي شروط، منها 

جراء االنتخابات الديمقراطية، ك شرط مسبق مطالبة السلطة الفلسطينية بتعديل المناهج التعليمية، وا 
لتحويل المبالغ المخصصة للفقراء، وفي هذا المضمار، تدعي السلطة الفلسطينية بأنها جاهزة للنقاش 
ضمن لجنة التحريض الثالثية، وبأنها جاهزة إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية فور موافقة 

لديمقراطية على عاتق االحتالل اإلسرائيلي على إجرائها في القدس، لتقع مسؤولية تأخر تطبيق ا
 االحتالل.

الطرف الثالث: االحتالل اإلسرائيلي، والذي يدعي أنه ال يعارض إجراء االنتخابات الفلسطينية في 
مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية دون القدس، ألنها عاصمة موحدة لدولته، وال يحق للسلطة 

دس العرب هم مواطنو الدولة، ومسموح الفلسطينية التدخل في شؤون القدس أرضًا وشعبًا، فسكان الق
 لهم حمل الهوية اإلسرائيلية الزرقاء.

تلك األرجوحة التي دوخت الفقراء، لن تساعد السلطة في التهرب من تحمل كامل المسؤولية عن 
تأخر صرف مخصصات الشؤون االجتماعية، وهذا ما تفضحه األجهزة األمنية التي لم تتوقف عن 

اب الديمقراطية، وعدم إجراء االنتخابات، ولم تتوقف عن المسؤولين مصروفات تسلم رواتبها، رغم غي
بدل مهمات العمل، وبدل السفر، وبدل خدمات استثنائية، وبدل مخاطرة، والشيء نفسه يجري على 
المساعدات المقدمة لمتقاعدي السلطة العسكريين والمدنيين، فما زال االتحاد األوروبي يلتزم بدفع 

تأخير، والشي نفسه يجري على صندوق البلديات، فما زالت المساعدات غير مقرونة نصيبه دون 
 باالنتخابات، فلماذا ظهرت المرجلة على مخصصات الفقراء في غزة والضفة الغربية؟

فهل هذا ضعف في وزارة الشؤون االجتماعية التي ال تطالب وزارة المالية بصرف مخصصات 
 ألف أسرة( إجراء متعمد من قبل قيادة السلطة؟ 81في غزة )الفقراء؟ أم أن تجويع الفقراء 

الحقيقة تقول: إن تأخر صرف مخصصات الشؤون االجتماعية قضية سياسية، ويجري معاقبة قيادة 
غزة من خالل معاقبة فقراء غزة، لذلك فإن دعوة منتفعي الشؤون االجتماعية، للمشاركة بالوقفة 

شؤون االجتماعية، والتي حدد موعدها صباح الخميس االحتجاجية ضد تأخير صرف شيكات ال
أمام مقر وزارة التنمية االجتماعية، والتي دعت إليها الهيئة العليا المشكلة من  21/10/2021 الموافق
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القوى الوطنية واإلسالمية، والمؤسسات الحقوقية، والمستفيدين من المساعدات، هذه الدعوة، ورغم 
 ألولى.أهميتها، ليست إال الخطوة ا

أما الخطوة التالية، واألهم وفق تقديري، وهي دعوة عشرات آالف األسر المنتفعة لوقفة احتجاجية 
أمام مكتب ممثل االتحاد األوربي في غزة، طالما كان هو المتهم بالمسؤولية عن تأخر صرف 

ام مفتوح مخصصات الشؤون االجتماعية، وال بأس أن تتحول الوقفة االحتجاجية فيما بعد إلى اعتص
 أمام المكتب، إلى أن يتم تحقيق مطالب الفقراء اإلنسانية العادلة.

 21/10/2021رأي اليوم، لندن، 
 

 إسرائيل تحاول تأجيل المواجهة العسكرية القادمة مع "حماس" .38
 عاموس هرئيل
أعلنت إسرائيل، أول من أمس، عن زيادة عدد تصاريح العمل فيها للتجار والعمال من قطاع غزة 

ى عشرة آالف تصريح. هذا هو المعدل األعلى الذي سجل بعد سنوات، كما يبدو منذ بداية إل
االنتفاضة الثانية. زيادة عدد التصاريح بثالثة آالف تصريح هو جزء من محاولة إسرائيل تهدئة 

 الوضع األمني على حدود القطاع ومنع مواجهة عسكرية جديدة.
اريح إلى سبعة آالف تصريح كجزء من التفاهمات غير تم رفع عدد التص 2020في بداية العام 

المباشرة مع "حماس" حول وقف المسيرات العنيفة قرب الجدار، لكن التسهيالت لم يتم تنفيذها بشكل 
كامل بسبب اندالع وباء "كورونا". توقف دخول الغزيين بشكل كامل قبل وبعد عملية "حارس 

الحين تم رفع العدد بالتدريج. منسق أعمال الحكومة في األسوار" في أيار الماضي. ولكن منذ ذلك 
"المناطق، الجنرال" غسان عليان، أعلن زيادة الحصة، لكنه أضاف بأن تنفيذ الخطوات والحفاظ 

 عليها يتعلق باستمرار االستقرار األمني.
الذي في جهاز األمن يفحصون زيادة أخرى لتصاريح العمل في األشهر القادمة. ايضا "الشاباك"، 

تحفظ في السابق على زيادة عدد التصاريح، هو شريك في القرارات األخيرة. سيقوم هذا الجهاز 
 بعملية فحص الماضي األمني لألشخاص قبل إصدار أي تصريح عمل.

العمليات اإلسرائيلية، التي تتم بتنسيق مع مصر، استهدفت كسب الوقت وتأجيل احتمالية المواجهة 
"حماس" بقدر االمكان. مع ذلك أعلنت إسرائيل أنها ستربط المصادقة على العسكرية القادمة مع 

مشاريع واسعة في مجال إعمار القطاع بالتقدم الكبير في المفاوضات حول األسرى والمفقودين 
اإلسرائيليين. ورغم منشورات كثيرة في الطرف الفلسطيني، إال أنهم في جهاز األمن قالوا إنه لم 

مواقف الطرفين حول إعادة المواطنين اإلسرائيليين وجثث الجنود المحتجزين في يحدث أي تقارب في 
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القطاع. تستمر "حماس" في المطالبة بإطالق سراح عشرات السجناء الذين تمت إدانتهم بأعمال 
 القتل، وتستمر إسرائيل في معارضة ذلك.

ت فلسطينية اخرى في يبدو أن "حماس" تتخذ اآلن خطوات كبح ضد "الجهاد اإلسالمي" وتنظيما
الصواريخ على إسرائيل. مؤخرًا تلقت إسرائيل تحذيرات استخبارية عن نية  إطالقمحاولة لمنع 

"الجهاد" العمل، لكن هذه التحذيرات لم تتحقق حتى اآلن، كما يبدو بسبب الضغط الذي استخدمته 
 "حماس".

تتراكم بالتدريج لتؤثر بشكل معين  خطوات إسرائيل، التي تم اتخاذها، رغم أنها محدودة في حجمها،
على الوضع البائس القتصاد القطاع. ضمن أمور اخرى، زادت إسرائيل المجال المسموح به للصيد، 
ومكنت من دخول عمال من إيطاليا، قاموا ببناء أقفاص لألسماك على شواطئ خان يونس. اضافة 

ن غزة الى إسرائيل والى دول أخرى. الى ذلك تم توسيع تصدير السلع الزراعية ومنتجات النسيج م
 تسمح إسرائيل ايضًا، اآلن، بإدخال المزيد من مواد البناء الى قطاع غزة.

 أكثرآالف عامل وتاجر من القطاع الى إسرائيل يمكن أن يدخل الى اقتصاد القطاع  10إن دخول 
(. بعد شيكل 300هي شهريًا )أجرة العمل المتوسطة للعامل الغزي في إسرائيل  شيكلمليون  80من 

أشهر من األزمة الشديدة منذ العملية في غزة يظهر للمرة األولى تخفيف معين في الوضع 
 االقتصادي للقطاع والى جانبه، في عدد من الفروع، يظهر ايضا طلب متزايد على العمال.

". بعد مؤخرًا تجري اتصاالت مكثفة مع قطر في محاولة لحل قضية تحويل الرواتب لموظفي "حماس
العملية فرضت إسرائيل الفيتو على إدخال األموال القطرية في حقائب نقدية. وحتى اآلن تم التوصل 
الى حل ثلثي المبلغ، الذي استهدف تمويل شراء الوقود ومساعدة العائالت المحتاجة. اآلن يريدون 

 تحويل األموال النقدية. ماليين دوالر شهريًا، بطريقة ال تتضمن 10تسوية تحويل الرواتب، التي تبلغ 
 "هآرتس"

 22/10/2021األيام، رام هللا، 
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