
     
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
  

 

 حماس ال تريد المصالحة.. لن تنتظر إلى األبد من أجل قيام دولة فلسطينية األحمد: السلطة

 رسائل ساخنة دفعت االحتالل للرضوخ لمطالب أسرى الجهاد ": األخبار"

 بينيت يصف لقائه ببوتين بأنه ممتاز: االتفاق على استمرار السياسة المتّبعة بشأن سورية

 : المّس بنفط لبنان ممنوع"إسرائيل"نصر هللا يحذر 

 في لبنان   رار في خدمة الالجئين الفلسطينيينيساعدها في االستم األونروالوكالة  دعم كويتي سخي

يجابيووة ": رأي اليوووم" تطووورات مهمووة واب
مفاجووووو ت  ..بشوووووأن صوووووفقة األسووووورى

 ستكون ضمنها والموعد قريب جدا  
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 36 :كاريكاتير
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يجابية بشأن صفقة األسرى":  رأي اليوم" .1 ا والموعد قريب  مفاج ت ستكون ضمنه  ..تطورات مهمة واب
 جدا  

بـ  –غزة   اليوم"خاص  المستوى، عن تطورات    نادر الصفدي:  -" رأي  كشفت مصادر مصرية رفيعة 
القاهرة بين حركة   يجابية طرأت بشكل مفاجئ في ملف المفاوضات السرية التي تجري في  هامة وا 

األسرى. تبادل  حول صفقة  اإلسرائيلي  والجانب  تصريحا  “حماس”  في  المصادر  خاصة  وأكدت  ت 
على  وحصلت  التبادل،  صفقة  بملف  المتعلقة  النقاط  من  الكثير  أنجزت  القاهرة  أن  اليوم”،  لـ”رأي 
الموضوعة   العريضة  الخطوط  مع  تتوافق  سرائيل  وا  “حماس”  قبل  من  وواضحة  رسمية  ضمانات 

قاط،  “هناك تفاهمات على العديد من الن   وأضافت:  للصفقة، والتي قد ترى النور خالل أسابيع قليلة.
من   أكثر  أنجزت  قد  والمكان  70والقاهرة  الزمان  بتفاصيل  متعلًقا  يكون  قد  والباقي  الصفقة  من   ،%

الطاولة   على  وضعت  التي  العروض  مناقشة  بعد  وذلك  األخرى،  اللوجستية  واألمور  والضمانات 
الذين سُيدرجون ضمن الصفقة، ومصير   الفلسطينيين  الجنود وتخص أعداد وأسماء وأحكام األسرى 

 اإلسرائيليين األربعة لدى حماس”.
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بالضفة الغربية، حسن يوسف، وجود مفاجئات هامة ستكون   القيادي في حركة “حماس”  بدوره أكد 
سرائيل. وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ”رأي اليوم”،   ضمن ملف صفقة التبادل بين “حماس” وا 

تائب القسام، وهي في صندوق أسود مغلق إن :” المباحثات التي تجري بالملف سرية للغاية وبيد ك
 جيدا، وطرأ عليها تطورات هامة”.

بحسب المعطيات والتصريحات فإن الصفقة التي بات انجازها قريب جًدا، ستكون فيها  " وتابع حديثه  
 مفاجئات هامة، ستبلي طموحات أسرانا داخل السجون اإلسرائيلية”.

إن إسرائيل جادة للغاية وقطعت شوًطا    ” العبرية:12للقناة “وفي ذات السياق قال المراسل العسكري  
طوياًل حتى اآلن في هذا الملف، وبحسبه، فإن الجميع، بمن فيهم المصريون، يعملون بجد للوصول 
بها   قتل  بارتكاب عمليات  مدانين  اإلفراج عن سجناء  يتم  لن  “أنه  أوضح  لكنه  الصفقة،  إتمام  إلى 

 “من المحرمات”. إسرائيليون”، ويصف ذلك بأنه
 22/10/2021رأي اليوم، لندن، 

 
 حماس ال تريد المصالحة.. لن تنتظر إلى األبد من أجل قيام دولة فلسطينية السلطةاألحمد:  .2

األحمد، عضو اللجنتين "التنفيذية" لمنظمة التحرير الفلسطينية،  قال عزام  :  رام هللا / قيس أبو سمرة
الدولي،  المستوى  على  للتحرك  خطة  وضعت  الفلسطينية،  القيادة  إن  "فتح"،  لحركة  و"المركزية" 

المستقلة. الفلسطينية  الدولة  إقامة  إلى  وصوال  السياسي،  الملف  مع    لتحريك  خاص  حوار  وفي 
هللا، بالضفة الغربية المحتلة، أضاف األحمد، أن "القيادة الفلسطينية  األناضول، في مكتبه بمدينة رام  

مستقلة". فلسطينية  دولة  قيام  أجل  األبد، من  إلى  تنتظر  الرئيس    لن  اتخذه  الخطة،  قرار  أن  وذكر 
و"المركزية"   للمنظمة،  "التنفيذية"  اللجنتين  مع  عقدها  اجتماعات  عقب  عباس،  محمود  الفلسطيني 

أشار األحمد إلى أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير، سيعقد جلسة خاصة، مطلع  و   لـ"فتح" مؤخرا.
وكشف أن وفودا فلسطينية ستتوجه إلى دول عديدة، لوضعها في "صورة    يناير/ كانون الثاني القادم. 

 األوضاع، والقرارات التي ستتخذها فلسطين". 
تعاني   الفلسطينية  السلطة  إن  األحمد،  قال  آخر،  موضوع  يزال  وفي  ال  كبير"،  مالي  "حصار  من 
ترامب. دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس  عهد  منذ  عليها  الخارجية    مفروضا  وزير  "أبلَغنا  وأضاف: 

ولكن،   فلسطين،  عن  المالي  حصارها  رفع  المانحة  الدول  من  طلب  أنه  بلينكن،  أنتوني  األمريكي 
 وغير العربية". وحتى اآلن ال يزال الوضع على حاله، من قبل الدول العربية 

وقال   في شأن آخر، لم يخِف عضو اللجنة التنفيذية، وجود "بعض الخالفات" داخل منظمة التحرير.
في هذا الصدد: "في البداية نعمل على إعادة ترتيب منظمة التحرير، حدثت بعض الخالفات ونجحنا  
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ا شوطا في حّل  وأضاف: "قطعن   في رأب الصدع، الخالف مطلوب، لكن نتفق على ما هو مصيري".
نهاء    الخالف، وسينتهي قريبا". وقال: "من الواضح أن حركة حماس حتى اآلن، ال تريد مصالحة وا 

دليل". خير  والتجربة  في   االنقسام،  جاء  ما  تعكس  ال  حماس،  في  القيادة  "تصريحات  وأضاف: 
 االجتماعات مع المصريين".

 22/10/2021، لألنباءوكالة االناضول 
 

 منظمات فلسطينية منظمات إرهابية  6اعتبار  " إسرائيل"اشتية يرفض قرار  .3
هللا فلسطينية  :  رام  مدنية  منظمات  ست  اعتبار  إسرائيل  قرار  اشتية  محمد  الوزراء  رئيس  رفض 

منظمات إرهابية، داعيًا المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق اإلنسان في العالم إلدانة هذا اإلجراء 
واعتبر اشتية في بيان صدر الجمعة، القرار اإلسرائيلي بمثابة مس    ات والقوانين الدولية.المنافي للقرار 

الفلسطيني وأنها ترتبط   باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون  خطير بالقانون الدولي 
العمل بشراكات مع مؤسسات دولية ما يستدعي تدخال من تلك المؤسسات إلدانة اإلجراء اإلسرائيلي و 

 على منع تنفيذه.
 22/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مات المجتمع المدني تدين هجوم االحتالل على منظ "الفلسطينية الخارجية" .4

أدانت وزارة الخارجية بأقسى العبارات، وترفض بشكل قاطع االعتداء المسعور على المجتمع  :  رام هللا
الحرب  المدني   وزير  قرار  سيما  وال  اإلسرائيلي،  االحتالل  سلطات  قبل  من  ومؤسساته  الفلسطيني 

“كإرهابيين”. مدني  بإعالن ست منظمات حقوقية رائدة ومنظمات مجتمع  الوزارة   اإلسرائيلي  وأكدت 
المجتمع   على  استراتيجي  اعتداء  هو  والتشهير  العدائي،  االفتراء  هذا  أن  الجمعة،  صدر  بيان  في 

غير  المدن اإلسرائيلي،  االحتالل  مواجهة  في  الفلسطيني  للشعب  األساسية  والحقوق  الفلسطيني،  ي 
 الشرعي، وعلى العمل الهادف لفضح جرائمه المستمرة. 

واعتبرت الوزارة أن ما شجع إسرائيل، سلطة االحتالل غير الشرعي، على إقدامها على هذه الخطوة  
و  لآلمال،  المخيبة  الدولية  الفعل  ردود  حقوق  هي  لمنظمات  السابق  باالستهداف  يتعلق  فيما  الباهتة 

 اإلنسان الفلسطينية، والمجتمع المدني الفلسطيني. 
 22/10/2021، القدس، القدس
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 "الدعليس" يلتقي "العمادي" ويطلعه على تبعات العدوان األخير  .5
، رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة عصام الدعليس، برئيس اللجنة القطرية  الجمعةالتقى مساء  

إلعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي. وأطلع الدعليس السفير العمادي على جهود لجنة متابعة  
  غزة في العمل الحكومي المستمرة رغم الحصار والتبعات التي فرضها عدوان االحتالل األخير على  

عملية  2021مايو   أن  مؤكدا  الحكومي،  العمل  متابعة  لجنة  بجهود  العمادي  السفير  أشاد  بدوره   .
اإلعمار ستسير بشكل أسرع من ذي قبل خالل الفترة القريبة المقبلة خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار  

االحتالل دمرها  التي  الشوارع  بترميم  البدء  على  اللقاء  االتفاق خالل  وتم  كما  المدمرة.  في    البيوت 
 العدوان، وذلك استعدادًا لفصل الشتاء بتمويل قطري.    

 22/10/2021، فلسطين أون الين

 
 نيين والعرب هنية: نخوض معركة على أكثر من صعيد لإلفراج عن األسرى الفلسطي .6

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، يوم الجمعة، إن حركته "تخوض  :  غزة
معركة على أكثر من صعيد من أجل اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين والعرب" في سجون االحتالل  

البرلمان األردني  جاء ذلك في بيان لهنية، ردا على مناشدة النائب خليل عطية، عضو    اإلسرائيلي.
العربي   البرلمان  بما صدر عن  وكذلك  األردنيين،  األسرى  لإلفراج عن  العمل  بشأن  الحركة  لرئيس 

وقال هنية: "نخوض معركة على أكثر من صعيد من أجل اإلفراج    بالخصوص في اجتماعه األخير.
دة الصراع مفتوحة  وأضاف: "أجن  عن األسرى الفلسطينيين والعرب، بمن فيهم أسرى األردن الشقيق".

مع العدو من أجل تحقيق هذا الهدف عاجال أم آجال، ولن تتردد الحركة في تحمل المسؤولية راهنا  
وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أن "الفريق التفاوضي الذي   ومستقبال على هذا الصعيد". 

عرفون ما الذي يجب فعله  يدير مفاوضات غير مباشرة مع االحتالل هم من خيرة رجال الحركة، وي
من أجل التوصل لصفقة مشرفة، وبإسناد تام من كل أذرع الحركة في الداخل والخارج عبر فصول 

 متتالية إلى أن يتحقق الهدف النهائي بتحرير أسرانا".
 22/10/2021، موقع حركة حماس

 

 ق معظم مطالبهم يالمفتوح عن الطعام بعد تحق همإضرابأسرى الجهاد يعّلقون  .7
الجهاد اإلسالمي في سجون االحتالل،    عيسى سعد هللا: العليا ألسرى حركة  القيادية  الهيئة  أعلنت 

نحو   خاضه  الذي  الطعام  عن  المفتوح  اإلضراب  تعليق  عن  أمس،  أسرى    250صباح  من  أسيرًا 
وقالت الهيئة في بيان لها: ان قيادة واطر "الجهاد اإلسالمي" قررت تعليق    "الجهاد" لمدة تسعة أيام.
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بع لتحقيق معظم مطالب األسرى وفي مقدمتها، وقف  اإلضراب  السجون اإلسرائيلية  إدارة  د خضوع 
عادة المعزولين وتحسين ظروف األسيرات في السجون.   الحملة المسعورة ضدهم وا 

وعضو مكتبها السياسي خالد البطش، لـ"األيام": إن    الجهاد،من جانبه، قال القيادي البارز في حركة  
ت بشكل قوي في كسر إرادة االحتالل ومن أبرزها، صالبة موقف األسرى  هناك "عدة عوامل أسهم

المضربين واإلسناد الجماهيري المتواصل وتهديدات حركة الجهاد بالتصعيد العسكري، باإلضافة الى  
اإلضراب".  تعليق  اإلعالن عن  التي سبقت  األخيرة  الساعات  تكثف خالل  الذي  المصري   الضغط 

المصري كان له الدور الكبير في إقناع االحتالل بإنهاء إجراءاته العقابية  واعتبر البطش ان التحرك  
 وبالتالي تعليق اإلضراب الى جانب صالبة موقف الحركة األسيرة بشكل عام.

 23/10/2021، األيام، رام هللا
 

 رسائل ساخنة دفعت االحتالل للرضوخ لمطالب أسرى الجهاد ": األخبار" .8
المدهون-غزة  »األ:  رجب  األخيرة  علمت  أجرت  فقد  »حماس«،  حركة  في  مصادر  من  خبار« 

انتهاكات   إنهاء  كيفية  حول  المصري  الوسيط  مع  حوارات  الماضية،  األيام  خالل  و»الجهاد«، 
النخالة،   زيادة  لـ»الجهاد«،  العام  األمين  من  صريحة  تهديدات  بعد  وذلك  األسرى،  بحّق  االحتالل 

وأثمرت الرسائل الساخنة التي وصلت المصريين بإمكانية  بالذهاب إلى حرب دفاعًا عن المعتَقلين.  
دْفع  اختارت  التي  االحتالل  حكومة  على  سياسية  ضغوطًا  غزة،  قطاع  حدود  على  هجمات  تنفيذ 
مصلحة السجون إلى التفاوض مع األسرى مقابل وقف إضرابهم عن الطعام، وتلبية مطلبهم بإعادة  

 الحرية«، بهدف المحافظة على الهدوء في القطاع.  أوضاعهم إلى ما كانت عليه قبل عملية »نفق
 23/10/2021، بيروت، األخبار

 
 الشعبية: التفرد والهيمنة والتحكم بالمنظمة عنوان خالفنا مع فتح والسلطة  .9

غزة/ أدهم الشريف: قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدران جابر، إن التفرد  -الخليل
والهيمنة والتحكم بمنظمة التحرير الفلسطينية ورفض إصالح النظام السياسي عنوان خالفنا مع حركة  

طة برفض إصالح  فتح ورئاسة السلطة في رام هللا. واتهم جابر في مقابلة مع صحيفة "فلسطين"، السل
النظام السياسي الفلسطيني، أو إعادة النظر في أوضاع المنظمة وعالقاتها الداخلية. وأكد أن ذلك 
وحدوية   لقرارات  األخيرة  ظهر  إدارة  وتضاعفها  والسلطة،  الشعبية  الجبهة  بين  حادة  خالفات  يثير 

مصالحة في العاصمة    اتخذت في لقاءات الفصائل طيلة األعوام الماضية وما شهدتها من حوارات 
لقاء األمناء   العمل بمخرجات  إلى عدم  العالم، إضافة  العواصم حول  القاهرة، وغيرها من  المصرية 
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ُغيبت، وكأن ما جرى عملية   اللقاءات  نتائج جميع هذه  أن  بيروت وموسكو. وأضاف  العامين في 
 استغالل مؤقت إلعادة موضعة الناس في خانة )أوسلو( وتبعاتها.  

فيما يتعلق بعالقة الجبهة مع السلطة أنه يسودها المد والجزر حسب مواقف السلطة من مجمل وبيَّن  
تمثل  "نسعى لخلق صيغة موازية  الفلسطينيين، مضيًفا:  التي تهمنا نحن  الوطنية  القضايا األساسية 

نما للعمل عل ى تصويب تحالفا نضاليا فلسطينيا يقوم على تجميع الجهد الفلسطيني ليس لبلورة بديل وا 
يضمن   بما  الوطنية  المصلحة  مع  منسجما  وجعله  موقفها  تغيير  على  السلطة  ويجبر  األوضاع 

 استمرارية النضال ضد االحتالل والتمسك بحقنا في تقرير المصير على أرضنا".
 22/10/2021أون الين،  فلسطين

 
 حماس تجدد دعوتها للسعودية لإلفراج عن الخضري وكل المعتقلين الفلسطينيين  .10

رحبت حركة "حماس" بالتقرير الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان، الذي اعتبرت فيه مجموعة العمل 
هاني   وابنه  الخضري  د. محمد صالح  في حرمان  السعودية  السلطات  استمرار  أن  للمجلس  التابعة 

المعتقلين   كل  عن  لإلفراج  المملكة  داعية  تعسفًيا،  إجراًء  الحرية  من  الخضري    الفلسطينيين. محمد 
وجددت حماس دعوتها لقيادة المملكة العربية للسعودية التخاذ قرار فوري بطي هذه الصفحة واإلفراج  
للظلم   وعائالتهم  المعتقلين  خوانه  وا  الخضري  تعرض  إن  وقالت  الفلسطينيين.  المعتقلين  كل  عن 

التاريخية   يتعارض مع مواقف المملكة  الفلسطيني، وموقف والمعاناة الشديدة  المتضامنة مع الشعب 
 الشعب السعودي الداعم للقضية الفلسطينية وحقه في النضال من أجل الحرية واالستقالل. 

 22/10/2021، موقع حركة حماس
 

 الشعبية: اتهام منظمات أهلية بالتبعية لنا محاولة بائسة للتأثير على دورها .11
بية لتحرير فلسطين كايد الغول، قرار االحتالل اعتبار  أدان عضو المكتب السياسي للجبهة الشع: غزة

"ارهابية". بأنها  فلسطينية،  أهلية  منظمات  استمرار    ست  بمثابة  القرار  السبت،  اليوم  الغول،  وعّد 
  للعدوان على مؤسسات الشعب الفلسطيني، وعلى منظمات العمل األهلي التي تقوم بدورها وواجبها. 

اال "هذا  مكتوب:  في تصريح  ومؤسساته،  وقال  الفلسطيني  الشعب  على  الحصار  تشديد  هدفه  جراء 
ورأى الغول في القرار "محاولة للجم دورها    والحيلولة دون تمكين المنظمات األهلية من القيام بدورها".

دورها   على  التأثير  عن  عدا  الصعد،  مختلف  على  اإلسرائيلّية  والممارسات  السياسات  فضح  في 
  ات الدولية المناظرة لها".ومكانتها في أوساط المنظم
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وبين أن المنظمات الستة الذي استهدفها قرار وزير الحرب الصهيوني تعمل وفًقا للقانون الفلسطيني،  
 وتخضع لرقابة الجهات المعنية في السلطة. 

 23/10/2021، قدس برس
 

 منظمات أهلية "إرهابية"  6 "إسرائيل"حماس تدين اعتبار  .12
ماجد  محمد    أهلية   مؤسسات   6  باعتبار  إسرائيليا  قرارا  الجمعة،  ،"حماس"  حركة  أدانت :  غزة/ 

وقال حازم قاسم، الناطق باسم الحركة، في تصريح لألناضول: "إن    ".إرهابية"  مؤسسات   فلسطينية،
قرار االحتالل اإلسرائيلي يعتبر أحد أشكال الحرب المسعورة على الوجود الفلسطيني، وسلوك إرهابي  

القوانين واألعراف الدولية".يضرب   وأضاف: "هذا القرار محاولة إلنهاك الحالة    بعرض الحائط كل 
ضعاف قدرة شعبنا على الصمود عبر حرمانه من   الفلسطينية عبر استهداف مؤسساتها الوطنية، وا 

ة، وناشد قاسم، المجتمع الدولي "بعدم التعاطي مع الرواية الصهيونية الكاذب   خدمات هذه المؤسسات".
 وفضح اإلرهاب الصهيوني الذي يقف خلف هكذا قرارات".

"ج وزارة  يوقالت صحيفة  عن  القرار صدر  إن  اإللكتروني،  موقعها  على  اإلسرائيلية  بوست"  روزاليم 
 العدل اإلسرائيلية.

 22/10/2021 ،لألنباءوكالة االناضول 

 
 منظمات حقوقية فلسطينية إرهابية مرفوض ومدان  "إسرائيل": اعتبار فتح .13

أكدت حركة "فتح"، على لسان المتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، أن تصنيف دولة :  رام هللا
ومدان. مرفوض  إرهابية"  كـ"منظمات  فلسطينية  حقوقية  منظمات  ستة  اإلسرائيلي  واعتبر    االحتالل 

قرار "إعالن صريح من قبل حكومة االحتالل برئاسة نفتالي  القواسمي، في بيان، اليوم السبت، هذا ال
بينيت بخطتها القاضية إلسكات األصوات التي تفضح جرائمها بحق اإلنسانية، ومخالفاتها الفاضحة  
شعبنا   بحق  المتصاعدة  إسرائيل  جرائم  على  العالم  صمت  أن  مؤكدا  واإلنساني"،  الدولي  للقانون 

 ات الباطلة، وشعبنا لن يستسلم أمام هذا العدوان اآلثم.شجعها على اتخاذ مثل هذه القرار 
 23/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حماس تناقش مع وزير العمل اللبناني الوضع الفلسطيني في لبنان  .14

وزير :  بيروت  الخميس،  الهادي،  عبد  أحمد  لبنان  في  ممثلها  برئاسة  "حماس"،  من حركة  وفٌد  زار 
بيرم"، في مقر الوزارة   اللبنانية "مصطفى  ، حيث جرى استعراٌض آلخر ببيروت العمل في الحكومة 
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لبنان. في  الفلسطينيين  الالجئين  وأوضاع  الفلسطينية،  القضية  الهادي،   مستجدات  عبد  واستعرض 
ا أزمة أوضاع  من  تعاني  الفلسطينية  المخيمات  أن  إلى  مشيرًا  لبنان،  في  الفلسطينيين  لالجئين 

لبنان. التي يشهدها  تأثرها باألزمة  الالجئين    اقتصادية ومعيشية كبيرة، بسبب  وطالب بضرورة منح 
على   يعيش  لكونه  الفلسطيني؛  العامل  حق  وخصوصًا  واإلنسانية،  االجتماعية  الحقوق  الفلسطينيين 

راضي اللبناني منذ النكبة كالجئ له صفة سياسية وليس كأجنبي، مؤّكدًا أّن الفلسطيني عامل مهم  األ
لبنان. في  االقتصادية  الدورة  تنشيط  لحقوق    في  دعمه  اللبناني  العمل  وزير  عن  الهادي  عبد  ونقل 

لل لبنان، وسعيه إلنصافهم وعدم تعرضهم  الالجئين في  الفلسطيني عمومًا، ال سيما  أو  الشعب  ظلم 
 اإلجحاف. 

 22/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بينيت يصف لقائه ببوتين بأنه ممتاز: االتفاق على استمرار السياسة المتّبعة بشأن سورية .15
لندن،  ذكرت   العربي،  أن رئيس  22/10/2021القدس  الوكاالت  ونقاًل عن  أبيب/ سوتشي  تل  ، من 

ال مع  محادثاته  مستهل  في  قال  بينيت  نفتالي  اإلسرائيلي  بوتين:  الوزراء  فالديمير  الروسي  رئيس 
في   األوضاع  سنبحث  البلدين؛  بين  العميقة  العالقة  على  ومبنية  جدا،  مميزة  روسيا  مع  “عالقاتنا 
سوريا والجهود لصد البرنامج النووي العسكري اإليراني وتعزيز التجارة”. وخاطب بينيت بوتين بقوله:  

 “نعتبرك صديقا حقيقيا للشعب اليهودي”.
، عن مراسله أحمد دراوشة، أنه اتّفقت تل أبيب وموسكو،  22/10/2021،  48ع عرب  موق وجاء في  

الرئيس   الذي جمع  المتبعة بشأن سورية، وذلك خالل االجتماع  السياسة  الجمعة على استمرار  يوم 
 الروسي، فالديمير بوتين، برئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الجمعة. 

إلسرائيلّي، زئيف إلكين، إن بوتين وبينيت اتفقا على "استمرار السياسات القائمة  وقال وزير اإلسكان ا 
واالتفاقيات القائمة )بين إسرائيل( وروسيا"، بخصوص الوضع في سورية. وأضاف إلكين الذي حضر  

ساعات، بعد أن كانت مّدته المقّررة ساعتان فقط، أنهما اتفقا كذلك على    5االجتماع الذي استمّر  
 ذج مستمر للعالقة )بين البلدين(، واالرتقاء بها إلى مستوى جديد"."نمو 

طويلة   كانت  بوتين(  )مع  "المحادثة  وأن  "ممتاز"،  بأنه  ببوتين  لقائه  بينيت  االجتماع، وصف  وبعد 
 جدا، واستمرت أكثر من خمس ساعات، وكانت متعمقة بشكل خاص". 

شنا أنا وبوتين مجموعة واسعة من القضايا، وأضاف أن "روسيا العب مهم جدا في المنطقة، ولقد ناق
)بدءا من( معاملته الخاصة للشعب اليهودي، )ووصوال إلى( طرق التعامل مع اإلسالم األصولي"،  

 على حّد قوله.
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بينيت سيمّدد  بينيت االجتماع "باإليجابي والدافئ"، وذكر أن  اليوم، وصف مكتب  وفي وقت سابق 
 .}ت السب{إقامته في سوتشي حتى الغد 

 
 صحف عبرية: زيارة بينيت هدفها بناء عالقات مع بوتين.. "إسرائيل" ستعمل بقوة ضد إيران بسورية  .16

أحمد دراوشة: قال مسؤول إسرائيلي مّطلع على الزيارة لـ"هآرتس" إّن هدفها األساس هو بناء "عالقات  
العالقات والتعاون بين  وطيدة بين بينيت وبوتين، واإليضاح أن تبادل السلطة في إسرائيل لن يضّر ب

 البلدين". 
أن   ستكون  لبوتين  بينيت  رسالة  إّن  هيوم"  "يسرائيل  لصحيفة  إسرائيلي  سياسي  مسؤول  قال  بينما 
"للبلدين مصلحة مشتركة في العمل ضد اإلرهاب اإلسالمي المتطّرف، وأن إسرائيل ستعمل بكّل القّوة  

 ضّد األذرع اإليرانية في سورية". 
"يسرائيل   في سورية،  وأضافت  اإلسرائيلية  للضربات  الروسي  النظام  في  معارضين  هناك  أن  هيوم" 

"لكّن بوتين فرض، إلى اآلن، موقفه واستمّر في إتاحتها أيًضا منذ تشكيل الحكومة الجديدة. وستختبر  
 نتيجة القّمة في استمرار الغارات المنسوبة إلى إسرائيل في سورية". 

 22/10/2021، 48عرب 
 

 ف ست مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها "إرهابية" غانتس يصنّ  .17
بيني غانتس، سّت مؤسسات حقوقّية فلسطينية معروفة   أحمد دراوشة: صّنف وزير أمن االحتالل، 

 على أنها "إرهابية"، بحسب قائمة نشرتها وزارة القضاء اإلسرائيلية، اليوم، الجمعة. 
بالجب  المؤّسسات "مرتبطة  أّن هذه  بين  وزعم االحتالل  لتحرير فلسطين"، وأنها حصلت  الشعبية  هة 

 مليون يورو" من عّدة دول أوروبية.  200على أكثر من " 2021و  2014عامي 
الشعبية  بالجبهة  مرتبطون  المؤسسات  هذه  في  المسؤولين  "عشرات  أن  القضاء  وزارة  بيان  واّدعى 

الش قتل  في  متورًطا  كان  بعضهم  أن  حتى  مختلفة،  بطرق  فلسطين،  ومع  لتحرير  شنراف.  رينا  ابة 
 ذلك، الحكومات المناحة تجاهلت لسنواٍت الوقائع"، على حّد زعم البيان. 

القضاء أسماء   للدفاع عن األطفال    4وأوردت وزارة  العالمية  "الضمير" و"الحركة    –مؤّسسات، هي 
 فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي". 

 22/10/2021، 48عرب 
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 تضع خطة تدريبات لمهاجمة أهداف عسكرية في إيران"إسرائيل"  .18
نظير مجلي: رفع المسؤولون اإلسرائيليون حدة الخطاب العدائي إليران، وتعمدت قيادة   -تل أبيب  

لضرب   الجيد  باالستعداد  الجو  لسالح  كوخافي،  أفيف  األركان،  هيئة  رئيس  أوامر  تسريب  الجيش 
 التدريبات.أهداف في إيران والحديث عن وضع خطة لبدء 

« للتلفزيون اإلسرائيلي، نير دفوري، أن كوخافي أصدر 12فقد كشف المراسل العسكري في »القناة  
تعليماته إلى سالح الجو بأن »يستأنف إجراء تدريبات على إمكانية مهاجمة المنشآت النووية اإليرانية  

خطط وضع  في  بدأ  الجو  سالح  وأن  عامين«،  منذ  التدريبات  توقف  بعد  التدريبات.   وذلك  لهذه 
قادة   إلى  أيضا  بل  وحدها،  طهران  إلى  موجها  ليس  التدريبات  هذه  عن  النشر  أن  دفوري  وأوضح 
نقال عن   النووي. وقال،  إلى االتفاق  إيران  يزالون يحاولون إعادة  الذين ال  المتحدة والغرب  الواليات 

يركية، بأنه سيكون من الصعب  مسؤولين إسرائيليين عسكريين، إن »هناك قناعة إسرائيلية، ورّبما أم
بعمليات   والمسنود  والفّعال  الحقيقي  العسكري  الخيار  دون طرح  النووي من  االتفاق  إلى  إيران  إعادة 

 واضحة«.
 23/10/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 المواجهة مع طهران وهي مسألة وقت ال أكثر  :ليبرمان .19

برمان في تصريحات تلفزيونية، الليلة الفائتة  نظير مجلي: قال وزير المالية، أفيغدور لي  -تل أبيب  
الجمعة(، إن مواجهة مع إيران هي مسألة وقت، واألمر لن يستغرق مدة طويلة وستكون    –)الخميس  

قريبة. ورفض ليبرمان اإلركان إلى المفاوضات بشكل مبدئي قائال: »أي عملية ديبلوماسية أو اتفاق  
ضاف: »إننا نرى كوريا الشمالية مثال، فعلى الرغم من كل لن يوقف البرنامج النووي اإليراني«. وأ

اليهودي  الشعب  على  ويجب  لنشاطاتها.  مسبوق  غير  تكثيفا  نشهد  فإننا  الدبلوماسية،  الخطوات 
كتابه عام   كتب  هتلر  األوهام.  في  يعيش  أال  بدأ    1923خاصة،  وبعدها  السلطة،  استولى على  ثم 

تك ال  يران  وا  اإلجرامية.  نظرياته  إبادة يطبق  يجب  بأنه  ونظريتها  تهديداتها إلسرائيل  إسماع  ف عن 
إسرائيل ولديها في كل سنة مؤتمر دولي تجمع فيه أعداء اليهود من كل حدب وصوب الذين يدعون 

 إلبادة اسرائيل«. 
 23/10/2021، الشرق األوسط، لندن
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م "مونيتور  .20 حول  واشنطن  مع  الجوهرية  االختالفات  بسبب  أبيب  تل  في  احباط  النووي واجهة  ": 
 اإليراني  

نظير مجلي: صرح مسؤول إسرائيلي لموقع »مونيتور« األميركي، بأن هناك شعورا في   -تل أبيب  
سرائيل ليستا متفقتين على الهدف ذاته، وأن   تل ابيب باإلحباط »مع اإلدراك أن الواليات المتحدة وا 

اختالًفا جوهرًيا«. وقال هذا المسؤول إّن  تصوراتهما االستراتيجية حول التهديد النووي اإليراني تختلف  
جّيدة،  »كانت  إيران  حول  واإلسرائيلي  األميركي  القومي  األمن  مستشارا  أجراها  التي  المحادثات 
واألجواء كانت ودّية للغاية ومنفتحة، وتبادلنا الرسائل. لكن من حيث الجوهر، فالوضع سيئ. ففي  

شتركة ضّد إيران في حال فشلت جهود إعادة االتفاق  الوقت الحالي، ال توجد خّطة طوارئ عملية م
النووي. واألسوأ من ذلك، أن األميركّيين ليس لديهم أي حل على اإلطالق لمثل هذا الوضع. ليست  
لديهم خطة بديلة. والمزعج حًقا أنهم ال يهتمون بها حًقا. إنهم يرون األحداث بطريقة مختلفة تماًما  

 لطبع، لكّنه مصدر قلق كبيٍر لنا«. عما نراها نحن. هذا حّقهم با 
وشكك المسؤول اإلسرائيلي في التصريحات األميركية العلنية التي أشارت إلى أن الواليات المتحدة 
ستبحث خيارات أخرى في حال فشل الخيار الدبلوماسي، وقال: »ليس من الواضح إن كانوا يقصدون  

موق عن  كتعبير  بمبادرتهم  تصدر  التأكيد  هذا  ن  وا  فاإلدارة  ذلك  إسرائيلي.  طلب  على  بناًء  أو  ف 
الداخلية األميركية ووباء كورونا، ولديها  إنما على الصين والقضايا  إيران،  ترّكز على  األميركية ال 
معارك يومية من أجل سّن كل قانون في الكونغرس«. وأضاف المسؤول: »تترّكز الجهود اإلسرائيلية 

العسك العمل  بأن  األميركيين  إقناع  ال  على  اإليراني،  للنووي  حال  أيًضا،  يوّفر،  أن  يمكن  ري 
المحادثات فقط، وبأنه على األميركيين إظهار )نوايا جاّدة( إلى جانب اإلغراءات. لكن هذه الجهود 

 فشلت«.
وكشف »المونيتور« أن مسؤولين إسرائيليين، وعلى رأسهم وزير األمن، بيني غانتس، اقترحوا على  

« األميركيين  عبر  المسؤولين  إيران،  على  الضغط  زيادة  إلى  االنتقال  مثل  اإلجراءات،  من  سلسلة 
تحريك حاملة طائرات أو اثنتين، أو تسريب عن نجاح قنبلة تفجير مخابئ محّصنة، حتى يفهموا في  
مع   االجتماعات  خالل  األميركيون  المسؤولون  سئل  »عندما  وقال:  جدي«.  التهديد  أن  طهران 

أنهم قد  اإلسرائيليين عما يخّططون   اّدعى األميركيون  النووي،  إلى االتفاق  يعد اإليرانيون  لم  له إن 
يختارون في النهاية القيام بنشاط عسكري، لكّن الجانب اإلسرائيلي غير مقتنع. ويرى أنه ال يمكنك  
االنتقال مّرة واحدة من صفر إلى مائة؟ التحضير لعملية عسكرية يستغرق وقتا. يتطلب تدابير وخطة  

 ة ويتطلب إظهار التصميم والتحفيز«. معياري
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 وقال المسؤول اإلسرائيلي »لم نرصد أًيا من هذه األمور عند الجانب األميركي، وهذا ما يخيفنا«. 
 23/10/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 أحزاب يمينة تطالب بطرد نائب في الكنيست دعا األوروبيين إلى الضغط على "إسرائيل"  .21

ياهو، وعدة جهات »الشرق األوسط«: توجه رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق، بنيامين نتن  -تل أبيب  
يمينية أخرى من االئتالف الحكومي والمعارضة، إلى رئاسة الكنيست )البرلمان االسرائيلي(، بطلب 
إجراءات  باتخاذ  تطالب  توقيعه على عريضة  بسبب  النائب موسى راز عن حزب »ميرتس«،  طرد 

 ضد إسرائيل. 
مع ألد أعداء إسرائيل إلقناع    وقال نتنياهو، رئيس المعارضة، إن »سلوك راز خزي وعار. فهو يعمل

أعضاء البرلمان األوروبي باتخاذ إجراءات ضد جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي ودولة إسرائيل. حكومة  
 عباس خطيرة على إسرائيل«.  -ميرتس   -بينيت 

برلماني    300وكان راز قد شارك في التوقيع على رسالة وجهت في الشهر الماضي إلى أكثر من  
يطلبو  العائالت أوروبي،  ونقل  القسري  اإلسرائيلي  التهجير  ضد  خطوات  اتخاذ  فيها  منهم  ن 

 الفلسطينية.  
بالوسائل   االحتالل  وضد  إسرائيل  أجل  من  الكفاح  »سأواصل  راز:  قال  نشاطه،  عن  سؤاله  ولدى 
للبرلمانيين األجانب دورا في إنهاء   اليومي في إسرائيل، أعتقد أن  لى جانب النضال  المتاحة لي، وا 

 حتالل«.  اال
 23/10/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 نيت ويرى أنها تغّيرت جذريا  ي منصور عباس يشيد بحكومة ب .22

أبيب   البديل ووزير    -تل  الحكومة اإلسرائيلية  أثر إعالن رئيس  الخارجية  »الشرق األوسط«: على 
يائير لبيد، عن االعتراف بثالث قرى بدوية في منطقة النقب، أشاد رئيس »القائمة العربية الموحدة 
للحركة اإلسالمية« النائب منصور عباس، بالحكومة التي يرأسها نفتالي بنيت، وقال إن هناك تحواًل  

إسرائيل عمومًا )فلسطينيي  في التعامل مع قضايا األهل في النقب، ومع قضايا المواطنين العرب في  
48.) 

فيها: »في جعبتنا خطة   برلمانيًا ويعد شريكًا  يساندها  التي  الحكومة،  اتفاقه مع  وأضاف عباس أن 
بقيمة   )  5.2اقتصادية  االعتراف   1.6مليار شيقل  إلى  فباإلضافة  النقب.  في  ألهلنا  دوالر(،  مليار 

ومعالجة وا عطاء فرصة لألزواج الشابة لبناء   بالقرى الثالث غير المعترف بها، ستقام مراكز خدمات 
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بيوتهم في القرى غير المعترف بها، ترميم البيوت، ونحن في اتجاه معالجة كل القضايا، إلى جانب  
تطوير اقتصادي شامل للقرى في النقب، حيث نسير باتجاه نهضة حقيقية في مجتمعنا العربي في  

 ا التنفيذ ومتابعته«.النقب، وليس فقط اتخاذ القرار والزيارة إنم
 23/10/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 : القدس األكثر رشقا  للحجارة 2021وحتى أيار  2015للفترة الممتدة بين  تقرير إسرائيلي .23

“القدس” دوت كوم: يتضح من معطيات الشرطة إلسرائيلية والجيش، تتناول الفترة الممتدة  –أبيب تل 
عامًا وأن   20.5أن معدل أعمار راشقي الحجارة هو    (2021)  وحتى أيار الماضي  2015بين العام  

ل  ملف تحقيق حو   2,679  منهم قصر وأن القدس تبقى البؤرة األكثر رشقًا للحجارة )فتح فيها  34%
 رشق الحجارة(.

الكنيست  الذي أعده مركز األبحاث في  التقرير  “يديعوت أحرونوت” معطيات من هذا  واستعرضت 
الشرطة   فتح  منها  ويتضح  والجيش،  الشرطة  معطيات  على  الفترة    7,143ويرتكز  في  تحقيق  ملف 

لفا. وكانت م  4,951ملفا منها ولم يعثر على أحد في    2,191  المذكورة وأنه عثر على المنفذين في
إغالق   وقدمت    %95النتيجة  اتهام  لوائح  تقديم  بدون  الملفات  الفترة    631من  خالل  اتهام  الئحة 

 المذكورة.
من المتهمين الذين قدمت ضدهم لوائح اتهام    %70ويتضح من التقرير أن فلسطينيي الداخل يشكلون  

 (.187( والباقين فلسطينيين )٥٧٥( وحوالي ربع المتهمين يهود )1,626)
أغلق   مشبوهين  على  العثور  صعوبة  )  4,961وبسبب  تحقيق  أغلق  %٧٣ملف    1,353  منها(، 

اثباتات،  20%) توفر  عدم  بسبب  للمحاكمة  5%)  315(  متهم  تقديم  من  تمكن  ال  ظروف  بسبب   )
 ( ألسباب أخرى. %1) 63( بسبب كون المشبوهين قاصرين و%2) 104و

بالسجن من    %45من الذين قدموا للمحاكم بعقوبة سجن حتى ستة شهور وعلى    %48وحكم على  
 بالسجن أكثر من عام.  %7نصف عام وحتى عام وعلى 

حادث   1,500  -  1,000أما في الضفة الغربية فالمشكة أعوص إذ يتضح من معطيات الجيش وقوع  
م التي قدمت في الضفة بتهمة  رشق حجارة سنويًا، وأن انخفاضًا مستمرًا طرأ على عدد لوائح االتها 

)وحتى شهر   2021  -  218:  2020  –  360:  2019  -  688:  2018  –  786:  2017رشق الحجارة؛  
 لوائح اتهام.  109أيار(: 

رشق   المركزية  تهمتهم  كانت  الذين  تتضمن  المذكورة  المعطيات  أن  العسكرية  النيابة  في  ويقولون 
 تهم الرئيسة مختلفة. الحجارة وال تتضمن الذين رشقوا حجارة لكن تهم 
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القدس:   األلوية:  حسب  فتحها  تم  التي  الحجارة  رشق  ملفات  عدد  يبين  جدواًل  يلي  ، 2,679وفيما 
 ملفًا. 158يافا:   -، تل أبيب 318، الوسط: 449، الشاطئ: 919، الشمال: 1,581الجنوب: 

 22/10/2021القدس، القدس، 
 

 بعد مرور عقد على صفقة شاليط.. الثمن هذه المرة قد يكون كبيرا  "يديعوت":  .24
“القدس العربي”، هاجر حرب: أثارت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، الجمعة، تساؤاًل قالت إنه  
يشغل بال اإلسرائيليين وهو حول الثمن الذي ستدفعه حكومتهم إذا ما أبرمت اتفاق تبادل لألسرى مع 

وذلك   حماس،  في حركة  الصحيفة  وقالت  األحراء.  وفاء  على صفقة  سنوات  عشر  مرور  بمناسبة 
ذكريات صفقة شاليط   لتبادل األسرى، الزالت  مقبلة  إسرائيل في عملية  تفكر  “بينما  تقريرها  مستهل 

 تثير الجدل”.
وألمحت إال أن الثمن هذه المرة قد يكون كبيرًا، مشيرة إلى أن الصفقة السابقة تضمنت اإلفراج عن  
رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، مقابل جندي واحد فقط، ورغم مرور كل هذه السنوات إال 

 أن الجدل في األوساط اإلسرائيلية الزال قائمًا حول الثمن المدفوع. 
الذي شكله   العدد هو الضغط  بإطالق سراح هذا  للقبول  دفع إسرائيل في حينه  إلى أن ما  وأشارت 

اإلسرائيل العام  لكنها  الرأي  متوزانه،  غير  تبدو  بنتيجة  والخروج  التفاوض  أجل  من  حكومته  على  ي 
 كانت حريصة على عودة جنديها لذويه.

 10/2021/س 22القدس العربي، لندن،   
 

 االحتالل يقر بناء ثالثة آالف وحدة استيطانية بالضفة  .25
اإلدارة المدنية اإلسرائيلية"، مساء الخميس، الناصرة: أعلن ما يسمى "المجلس األعلى للتخطيط" في "

وحدة سكنية جديدة، في    3100أنه "سيوافق في األسبوع المقبل، على تنشيط التخطيط والبناء لنحو  
" اإلسرائيلي. وزعمت أنها "ستقر بموازاة ذلك i24مستوطنات الضفة الغربية"، بحسب ما أورده موقع "

حوالي   القر   1300بناء  في  سكنية  الغربية وحدة  بالضفة  "ج"،  المنطقة  في  الواقعة  الفلسطينية  ى 
 المحتلة.

منذ   المستوطنات  في  البناء  على  فيها  يوافق  التي  األولى  المرة  "ستكون  هذه  أن  إلى  الموقع  ونّبه 
 استالم الرئيس األمريكي جو بايدن سدة الرئاسة في الواليات المتحدة.

 22/10/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 رير لقناة إسرائيلية يحرض على فضائية األقصى ويدرجها ضمن بنك األهداف العسكرية بغزةتق .26
القتال  جولة  أهداف  بنك  إلى  جديد  هدف  أضيف  قد  يكون  “بذلك  حرب:  هاجر  العربي”،  “القدس 

القناة   مذيع  عّقب  العبارة  بهذه  قناته،    13القادمة”،  نشرته  تقرير  على  سيغال،  أودي  اإلسرائيلية، 
فيه الضوء على الُحلة الجديدة التي ظهرت بها فضائية األقصى التي تبث من قطاع غزة،    سلطت 

زاعمة أنها تبث برامج تحريضية ضد إسرائيل. وقال معد التقرير حيزي سيمانتوف إن “حماس أعادت 
منتصف   القطاع  على  األخير  العدوان  خالل  دمرت  بعدما  األقصى  فضائية  استوديوهات  بناء 

ا إطالقها  مايو/آيار  عن  الفلسطينية  القناة  أعلنت  التي  الجديدة  البرامج  جملة  إلى  مشيرًا  لماضي”، 
 مطلع األسبوع الجاري. 

اإلعالم   لزعم  وفقًا  إسرائيل  على  بالتحريض  األقصى  قناة  قيام  افتراض  فإن  سيمانتوف،  وبحسب 
ور رئيس حركة  اإلسرائيلي، وبالتالي تحويلها لهدف جديد ضمن بنك أهداف جيشه، يأتي بسبب حض

حماس في قطاع غزة يحيي السنوار حفل افتتاح استوديوهات القناة والدورة البرامجية الجديدة. وادعى 
سيمانتوف أن القناة تضم جملة من البرامج التحريضية وفق تعبيره، من بينها برامج لألطفال قال إن  

فال الفلسطييين ضد إسرائيل،  الحركة تريد أن تمرر من خاللها رسائل وأفكار تحريضية تؤلب األط
إضافة للتركيز على برنامج جديد تقدمه الصحافية الفلسطينية أمل حبيب، التي انضمت إلى طاقم 

 القناة  قبل عدة أيام. 
 21/10/2021القدس العربي، لندن، 

 
 "السالم اآلن": حكومة بينيت تواصل العمل بسياسة الضم التي اتبعها نتنياهو  .27

الناصرة: أكدت المنظمة اليسارية اإلسرائيلية "السالم اآلن"، أن إقرار البناء في المستوطنات، يؤكد أن  
وقالت:  نتنياهو".  اتبعها  التي  الضم  بسياسة  العمل  تواصل  بينيت(  نفتالي  التغيير )حكومة  "حكومة 

يضر   الذي  البناء  بإلغاء  المطالبة  و"ميرتس"  "العمل"  رؤساء حزب  نناشد  التي  "نحن  بالمستوطنات 
 تضر بالمصلحة اإلسرائيلية، وبكل حل سياسي مستقبلي".

وكان "المجلس األعلى للتخطيط" في "اإلدارة المدنية اإلسرائيلية"، قد أعلن الخميس، أنه "سيوافق في  
 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة.  3100األسبوع المقبل، على تنشيط التخطيط والبناء لنحو 

 22/10/2021الفلسطيني لإلعالم،  المركز
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 أخرى في بلدات فلسطينية  وحدة 1300.. والمستوطناتفي  يةوحدة سكن  3000خطة لبناء  .28
آالف وحدة    3تل أبيب: تسلم أعضاء لجنة االستيطان في الحكومة اإلسرائيلية، نص مشروع لبناء  

وحدة في القرى الفلسطينية في الضفة الغربية. وستعقد جلسة في يوم    1300سكنية في المستوطنات و
ا )تشرين  أكتوبر  من  والثالثين  الخطة.الحادي  إلقرار  الخطة    ألول(،  هذه  الفلسطينيون  اعتبر  وقد 

محاولة من حكومة نفتالي بنيت لتعزيز االستيطان بشكل يبدو في الظاهر متوازنًا ولكنه ينطوي في  
فقارهم.   وا  وتهجير أصحابها  وتدمير محاصيلها  الفلسطينية  األراضي  الجوهر على مواصلة مصادرة 

المجلس اإلقليمي لمستوطنات »غوش عتصيون«، شلومو نئمان،  أما في المستوطنات، فقال رئيس  
إن الضغوط األميركية ضد البناء اليهودي تبدو هنا بوضوح. فلكي يبنوا لنا، يدفعون ضريبة بالبناء  

 للفلسطينيين«. 
 23/10/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 لها ووقف تمويلها : وصم االحتالل مؤسسات أهلية بو"اإلرهاب" هدفه تقييد عممنظمات حقوقية .29

وصم  -الناصرة  أن  األهلية،  المنظمات  وشبكة  حقوقية،  مؤسسات  أكدت  شحمة:  أبو  محمد  غزة/ 
منظمات مجتمع مدني بأنها "إرهابية"، واتهامها بتحويل مساعدات المانحين    6االحتالل اإلسرائيلي  

ضربة للمجتمع األهلي    إلى النشطاء، قرار يهدف إلى تقييد عملها وتجفيف منابع تمويلها، عادًة ذلك
قد تتسبب في تدميرها واعتقال العاملين فيها وزجهم في السجون. وقال مدير شبكة المنظمات األهلية  
في قطاع غزة أمجد الشوا: إن قرار االحتالل يهدف إلى تقييد عمل المؤسسات التي شملها القرار، 

مود الشعب الفلسطيني. ونبه الشوا  خاصة أن لها دورا مهما في فضح انتهاكاته وجرائمه، وتعزيز ص
في حديث لصحيفة "فلسطين" إلى أن االحتالل يحرض على مؤسسات المجتمع المدني عبر حملة  
واسعة ضدها، لتقويض عملها وتجفيف منابع تمويلها، وهو ما يتنافى مع القانون الدولي التي تعمل  

ستبقى مستمرة في عملها في تقدم    المؤسسات األهلية في فلسطين وفق إطاره، مؤكدا أن المؤسسات 
قراره   رغم  االستيطان  وجرائم  االحتالل  انتهاكات  وتوثيق  للمواطنين،  والحقوقية  القانونية  الخدمات 

 األخير. 
 23/10/2021، أون الين فلسطين

 
 استكمال للعدوان على شعبنا ومؤسساته هو  االحتالل  مؤسسات األسرى: تصنيف .30

: هيئة شؤون األسرى والمحررين، ان مشترك صدر عنها، يوم الجمعةفي بي  قالت مؤسسات :  رام هللا
ونادي األسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، والحركة العالمية للدفاع  
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، والهيئة العليا لمتابعة شؤون األسرى، إّن قرار ما يسمى بوزير األمن الداخلي  DCI  –عن األطفال  
االحتالل بتصنيف    لحكومة  "منظمات    6اإلسرائيلي،  أنها  على  ومدنية  حقوقية  فلسطينية  مؤسسات 

لعدوان  تتعرض  التي  االحتالل على شعبنا ومؤسساته،  يمارسه  الذي  للعدوان  استكمال  إرهابية" هو 
الفلسطيني. المدنّي  المجتمع  على  للقضاء  محاولة  في  التحرك    متصاعد  إلى  المؤسسات،  ودعت 

عدة مستويات في الدفاع عن حّق الفلسطيني ومؤسساته، ووقف هذا العدوان،    الفوري والعاجل وعلى
لما له من تبعات وآثار خطيرة تمس الوجود الفلسطيني، مؤكدًة أنها ستتخذ خطوات احتجاجية رافضة  

 للقرار سُتعلن عنها الحًقا. 
 22/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 األسيرة: أنهينا جولة جديدة مع إدارة السجون ونستعد لجولة أخرى متوقعة الحركة  .31

أخرى    لجولة  وتستعد  السجون،  إدارة  مع  جديدة  جولة  أنهت  إنها  األسيرة،  الوطنية  الحركة  قالت 
متوقعة في ظل تشكيل لجان من قبل االحتالل للتضييق علينا مستقباًل. ووفق بيان وصل "فلسطين  

الوطنية األسيرة األسرى لإلبقاء على أعلى درجات االستعداد أون الين" نسخة ع الحركة  نه، دعت 
 لمواجهة أي إجراء قد يسعى االحتالل لفرضه علينا. 

 22/10/2021، أون الين فلسطين
 

 أسيرا فلسطينيا في سجن "جلبوع" 90قوات االحتالل تعتدي على  .32
الجمعة:  رام هللا اليوم  الفلسطيني،  األسير"  "نادي  قسما أفاد  اقتحمت،  خاصة،  إسرائيلية  قوات  أن   ،

على   واعتدت  المحتلة(،  فلسطين  )شمال  اإلسرائيلي  "جلبوع"  الماء    90بمعتقل  عنهم  وقطعت  أسيرا 
وقال "نادي األسير" في بيان، وصل "قدس برس" نسخة عنه، إن "قوات القمع المسماة بـ   والكهرباء.

بالسال  المدججة  والّيماز(  ودرور،  ))المتسادا،  قسم  اقتحمت  الماضية  1ح  الليلة  جلبوع  سجن  في   )
وأشار إلى    واستمر االقتحام حّتى فجر اليوم، حيث نّفذت خالله عمليات تفتيش واسعة داخل القسم".

أسيًرا، كما أقدمت إدارة   90أن قوات االحتالل، اعتدت على األسرى في القسم، والبالغ عددهم نحو  
وبّين أّن معتقل "جلبوع" تعرض وما يزال لعمليات تنكيل    نهم.  السجن على قطع الماء والكهرباء ع

بحّق  السجون  إدارة  تنتهجها  التي  السياسات  أبرز  ُتشكل  التي  االقتحام  عمليات  ومنها  مضاعفة، 
 األسرى. 

 22/10/2021، قدس برس
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 بكيرات: ما يجرى في األقصى بداية لحرب دينية  .33
قال نائب المدير العام ألوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك ناجح بكيرات: إن ما  :  القدس

ُيجرى في المسجد األقصى بداية لحرب دينية قد تعلم بدايتها وال تعلم نهايتها، مشددا أن هذه الحرب 
الفلسطيني لإلعالم"  لن تكون يوما في مصلحة االحتالل. ، أن  وأكد في مقابلة خاصة مع "المركز 

االقتحامات والصلوات التوراتية من شأنها أن تغير الواقع الحضاري وخلق مدينة يهودية على رأسها  
الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد األقصى. وأوضح أن اقتحامات المسجد األقصى من قطعان  

 10ز  ، حيث كان االقتحام حينها ال يتجاو 1967المستوطنين حرب ممنهجة بدأت تدريجيا منذ عام  
وأضاف: "تدرجت االقتحامات إلى أن دخل اآلالف من المقتحمين في    أشخاص أثناء "فترة السياحة".

بعض األيام"، الفتا إلى أنها حرب ممنهجة ذات خلفيات وأبعاد؛ منها أنها تريد إثبات حق لليهود في  
ال يقبل القسمة    المسجد األقصى، إضافة إلى أنها تريد إحداث قداسة يهودية في هذا المكان الذي 

والدول  واإلقليمي  العربي  الضعف  يستغل  االحتالل  إن  وقال:  التفاوض.  أو  الحوار  وال  اثنين  على 
 المنافقة الكبرى التي تنحاز إلى الرواية التوراتية وتنحاز إلى الجالد على حساب الضحية. 

 22/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ل يتخوف من هبة شعبية تواصل احتجاجات الداخل.. واالحتال  .34
تتواصل الفعاليات المنددة باستفحال جرائم القتل في الداخل المحتل، وتواطؤ االحتالل مع عصابات  

)عرابة وسخنين   ودعت لجنة المتابعة واللجان الشعبية والسلطات المحلية في منطقة البطوف اإلجرام.
ودير حنا( شمال فلسطين المحتلة، إلى مظاهرة غضب أمام مركز شرطة االحتالل "مسغاف"، مساء 

وتأتي هذه الفعاليات من أجل مطالبة شرطة االحتالل بالكف عن تقاعسها في مكافحة    اليوم السبت.
حسب ما جاء في البيان  الجريمة، سيما أنها قادرة ولكنها غير معنية بوقف شالل الدم في مجتمعنا؛  

"البطوف". في  الشعبية  واللجان  المتابعة  لجنة  الداخل   الصادر عن  في  الفلسطيني  المجتمع  ويشهد 
ولغاية    2021المحتل تصاعدا خطيرا في جرائم القتل، إذ ارتفعت حصيلة الضحايا منذ مطلع العام  

إلى   بينهم    92اآلن  ج  13قتيال  تشمل  ال  الحصيلة  بأن  علًما  القدس  امرأة،  منطقتي  في  القتل  رائم 
 وهضبة الجوالن المحتلتين. 

صحيفة معاريف، كشفت أن "هذه األجواء المتوترة دفعت أجهزة أمن االحتالل، للمرة األولى، للتدرب  
فلسطينيو   سينفذها  التي  العنف  أعمال  سيناريوهات  على  اإلنقاذ  وخدمات  الشرطة  وما  48برفقة   ،

 ، واندالع جملة من األحداث غير العادية في أوساطهم". تشمله من إغالق الطرق الرئيسية
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"عربي ترجمته  تقرير  في  انخراط  21وأضافت  مرة،  ألول  سيشمل  الداخلية  الجبهة  "تمرين  أن   "
المدن   في  عادية  غير  عنيفة  سيناريوهات  لمواجهة  اإلنقاذ،  وخدمات  والشرطة  األمنية  المنظومة 

زي مع سيناريو الحرب المتوقعة كجزء من دروس عملية  المعنية داخل الوسط العربي، وتجري بالتوا
"حارس األسوار"، حيث إن السيناريو المتوقع هو اندالع حرب متعددة الساحات تجمع بين المواجهة 

 ، بما فيها إغالق الشرايين المرورية". 48العسكرية مع غزة، وحوادث العنف المدنية داخل فلسطين 
 23/10/2021، "21عربيموقع "

 
 من أفرادها  4قوات االحتالل تعتدي على عائلة مقدسية بو "جبل المكبر" وتعتقل   .35

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء الجمعة، أربعة مقدسيين من عائلة واحدة،  :  القدس المحتلة
المحتلة. القدس  جنوبي  المكبر"  "جبل  بلدة  في  ُمسن،  ح  بينهم  وادي  "معلومات  مركز  لوة"  وأوضح 

)غير حكومي(، أن قوات االحتالل المتخفية بحافلة خاصة اقتحمت منزل الشاب إبراهيم صيام، ثم  
تبعتها مركبات القوات الخاصة والشرطة بأعداد كبيرة، وخالل ذلك حاصرت القوات مداخل وشوارع 

 المكان بالكامل. 
 22/10/2021، قدس برس

 
 المدينة ب مستوطن يقتحمون خلة النحلة جنو  400: بيت لحم .36

مستوطن بتعزيزات عسكرية، اليوم السبت، أراضي منطقة "خلة النحلة" قرب   400اقتحم  :  بيت لحم
بيت لحم. واد رحال جنوب  بأن    قرية  لمراسلنا،  واد رحال عمار حجازي  وأفاد عضو مجلس قروي 

مختل مواقع  في  وانتشروا  النخلة،  خلة  اقتحموا  افرات"   " مستوطنة  من  المستوطنين  من  هؤالء  فة 
اإلسرائيلية. األعالم  رافعين  الماضي    المنطقة،  األربعاء  جرفت  قد  االحتالل  آليات  أن    10يذكر 

دونمات مزروعة بأشتال الزيتون في المنطقة المذكورة، كما دمرت جدرانا استنادية وقواعد بناء منزل 
 قيد االنشاء. 

 23/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 طؤ الشرطة في أم الفحم": مظاهرة ضد العنف والجريمة وتوا13"جمعة الغضب  .37
تظاهر المئات من أهالي أم الفحم ومنطقة وادي عارة أمام محطة الشرطة، يوم الجمعة،  :  قاسم بكري

األمن   وانعدام  اإلجرام،  مع عصابات  اإلسرائيلية  الشرطة  وتواطؤ  القتل  جرائم  ازدياد  على  احتجاجا 
البالد. في  العرب  للمواطنين  األع  واألمان  المتظاهرون  عليها  ورفع  كتبت  والفتات  الفلسطينية  الم 
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شعارات مطالبة بمكافحة العنف والجريمة، كما رددوا هتافات داعية للتسامح والحوار، وحّملوا الشرطة  
العربي. المجتمع  الجريمة في  المظاهرة تحت عنوان "جمعة الغضب   المسؤولية عن ازدياد  وجاءت 

 عوة من الحراك الفحماوي الموّحد." وشعار "أم الفحم أقوى من اإلجرام"، وذلك بد 13
 22/10/2021، 48عرب 

 
 عشرات اإلصابات خالل قمع االحتالل مسيرات الجمعة  .38

"األيام": أصيب، أمس، ستة شبان بالرصاص والعشرات باالختناق جراء قمع االحتالل    –محافظات  
ت في مدينة  المسيرات التي خرجت في محافظات عدة رفضًا لالحتالل واالستيطان، وعقب مواجها

قلقيلية، في الوقت الذي شنت فيه قوات االحتالل حملة دهم أخذت خاللها قياسات مسجد وصورت  
 منازل قديمة في قرية عانين، وطردت مزارعين من أرضهم في بلدة كفر الديك.

 23/10/2021، األيام، رام هللا

 
 : المّس بنفط لبنان ممنوع"إسرائيل"نصر هللا يحذر  .39

، العدو اإلسرائيلي من بدء التنقيب أو  جمعةحذَّر األمين العام لحزب هللا، السيد حسن نصر هللا، ال 
المتو  البحر األبيض  المتنازع عليها في  المنطقة  البت وحسم موضوع ترسيم  التصرف في  سط، قبل 

البحرية. الشريفوقال    الحدود  النبوي  المولد  ذكرى  بمناسبة  له  كلمة  إن  في  أُعدت  "،  المقاومة  قدرة 
ذا كان العدو يتصور أنه باستطاعته التصرف   في لحماية الثروة في لبنان من األطماع الصهيونية، وا 

المقاومة قادرة في الوقت المناسب، وعندما  "، مضيفًا:  "هذه المنطقة قبل التوصل إلى اتفاق هو مشتبه
 . "ترى أن نفط لبنان في دائرة الخطر ستتصرف على هذا األساس

 2021/10/22، االخبار، بيروت 
 

 " يهود لبنان"على شرف  "لقاء عائلي" إلى ريس يدعوالسفير اللبناني في با .40
، مطلع الشهر المقبل، على شرف الطائفة  "لقاء عائلي"ر لبنان لدى فرنسا رامي عدوان إلى  دعا سفي

اللبنانية الدعوة،  اليهودية  ببطاقة  أرفقت  كلمة  فيها  . وفي  لبنا " إّن  جاء  أّي  على  أكثر من  اليوم،  ن، 
وقت مضى، أن يرّوج لنموذجه الشامل، ونحن نعرف بدقة أّن مستقبلنا ال يعتمد إال على قدرتنا على  

استنكارًا  الدعوة    وقد القت   ."أن نبقى موّحدين، وعلى إرادتنا في مواصلة انفتاحنا على العالم وثرواته
م فاعتبرت  فرنسا،  في  العلمانية  اللبنانية  الجمعيات  بين  من  الطائفية  التفرقة  في  إيغااًل  السفير  بادرة 

في حين    أبناء الجالية، وطرحت جملًة من األسئلة حول التوقيت واألبعاد السياسية الداخلية والدولية.
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أنه  أن   إلى  نّبهت  باريس  لبنانية في  أحد  "مصادر  كان  إذا  ما  قدرة على معرفة  هناك  تكون  قد ال 
حتى لو لم يكن    "إسرائيليين"وقع السفير في التطبيع مع  ، ما قد ي"المدعّوين يحمل جنسية إسرائيلية

لى أّن  "أغلب المدعّوين لم ُيجّددوا هوياتهم أو جوازات سفرهم اللبنانية"ذلك ما ينويه، الفتة إلى أن   ، وا 
الدعوة"المدعّوين   أن    ."تساءلوا عن سبب  أكد    السفيرغير  للمدعّوين عدوان  السياسية  المواقف    أن 

على التأكد من أنهم ال  درة  ؤكدًا الق، ممتمّسكون بهوّيتهم اللبنانية  مهمن كيان االحتالل واضحة، وأن
 .يحملون جنسيات اسرائيلية ألنهم يترّددون إلى لبنان بشكل مستمر

 2021/10/22، االخبار، بيروت 
 

 وفد جزائري يرفض الجلوس خلف وفد إسرائيلي في المؤتمر األوروبي لرؤساء البرلمانات   .41
شنوف  -الجزائر الجزائر رضا  األمة  مجلس  من  وفد  احتج  أعمال  ي،  :  انطالق  خالل  الخميس، 

أثينا، في  رف الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا،  المؤتمر األوروبي لرؤساء البرلمانات المنظم من ط
 رائيلي، وطالب بتغيير مكانه.بسبب وضعه خلف الوفد االس

 2021/10/22، القدس العربي، لندن
 

 العمادي: غزة مقبلة على أوضاع أفضل في كل الملفات  السفير  .42
إن "قطاع غزة ُمقبل على    ،قال رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي:  غزة

أن عملية اإلعمار ستسير أسرع من    كما أعلن  أوضاع أفضل خالل المّدة القادمة، في كل الملفات".
الم المّدة  خالل  قبل  جرت  ذي  التي  اإلعمار  عمليات  مع  مقارنة  اإلسرائيلية  قبلة،  العدوانات  عقب 

 .اع غزةالسابقة على قط
 2021/10/22،  المركز الفلسطيني لإلعالم

 
سخي .43 كويتي  االستم  األونروالوكالة    دعم  في  الفلسطينيينيساعدها  الالجئين  خدمة  في  في    رار 

   لبنان
اتفاقيتين مع الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، يقدم الصندوق   األونروا: أبرمت وكالة  غزة

بقيمة  اها  بمقتض الصحي    األونروامليون دوالر أمريكي لإلسهام في تمويل برنامج    1.5منحة مالية 
ومنحة  ي فلسطين هناك،  ستمرار خدمات الرعاية الصحية لالجئالذي يهدف إلى ضمان ا  لبنان في  

 .  2022و 2021مليون دوالر أمريكي لدعم الموازنة البرامجية العامة للوكالة للسنوات  20قيمة أخرى ب 
 2021/10/22، القدس العربي، لندن
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   "إرهابية" منظمات حقوقية فلسطينية بانها  6لم تعلمنا مسبقا بتصنيف   "سرائيلإ"واشنطن:  .44

القدسشرت  ن عريقات عن    نقالً   2021/10/22،  القدس،  من    سعيد  الناطق    أن،  نواشنطمراسلها 
األم الخارجية  وزارة  باسم  برايسير الرسمي  نيد  الجقال  كية،  الواليات    "إسرائيل"ن  إ  ،معة،  تطلع  لم 

مسبق بشكل  تصنيف  المتحدة  نيتها  على  فلسطينية    6،  مدني  مجتمع  ومنظمات  حقوقية  منظمات 
الواليات المتحدة تحترم الحريات األساسية لحقوق اإلنسان  "أن  إلى    هذا السياق،في    وأشار  ."إرهابية"

 . "والدور الذي يلعبه المجتمع المدني في حمايتها
الفلسطينية )وفا(وذكرت   ن  أ   أكد   برايس، أن  واشنطنمن    2021/10/22،  وكالة األنباء والمعلومات 

 .قرارهذا الحول  "سرائيل"إتوضيحات من  الواليات المتحدة ستطلب 
 

   على أنها إرهابيةفلسطينية  أهلية ست منظمات "إسرائيل"تصنيف  دين ت  منظمات حقوقية دولية .45
لننشرت   العربي،  عن  نقالً و   2021/10/22،  دنالقدس  أن  وكاال  المتحت،  األمم  لحقوق مكتب  دة 

ست منظمات بتصنيف ، عن قلقه من القرار اإلسرائيلي عبراإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة، 
  " إسرائيل تها "ن قرارات التصنيف التي نشر مبينًا أ  .منظمات إرهابيةبأنها  فلسطينية للمجتمع المدني  

أسبابًا ش ومشروعةتدرج  أنشطة سلمية  فيها  بما  ذات صلة،  وغير  الغموض    أدانت . في حين  ديدة 
بيان مشتركمنظمتا هيومن راي  الدولية في  ن هذا أ  وأوضحت   ي،سرائيل اإل  القرار،  تس ووتش والعفو 

واعتقال  أصولها  ومصادرة  المنظمات  هذه  مكاتب  بإغالق  اإلسرائيلية  للسلطات  يسمح  التصنيف 
ا الضفة  في  المحتلة.موظفيها  القرار  واعتبرت    لغربية  بوقف عمل "أن  ويهدد  بالخطر  ينذر  تصعيد 
المجتم منظمات  الفلسطينيةأبرز  المدني  أن  ا وأشارت  ."ع  منذ عشرات  "   إلى  الدولي  المجتمع  تقاعس 

السنين في التصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية الخطيرة لحقوق اإلنسان شجع السلطات اإلسرائيلية على  
بهذه الفجة  التصرف  جهتهو   ."الطريقة  المرصد    من  )مقره    "األورومتوسطيعّقب  اإلنسان  لحقوق 

 تخنق العمل األهلي والحقوقي في األراضي الفلسطينية.   "إسرائيل"ن بأعلى القرار جنيف(، 
)وفا(وذكرت   الفلسطينية  والمعلومات  األنباء  هللا  من  2021/10/22،  وكالة  العفو    أن  ،رام  منظمة 
أاعتبر الدولية،   كـت  فلسطينية  مدني  مجتمع  لمؤسسات  اإلسرائيلية  الحكومة  تصنيف  "منظمات  ن 

 رهابية"، هو "اعتداء سافر على حقوق اإلنسان". إ
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 "منظمات إرهابية"  مؤسسات فلسطينية كو 6تصنيف  "إسرائيل"كي يدينان قرار ير عضوا كونغرس أم .46
األم  :واشنطن الكونغرس  عضوا  ومارك  ير أدان  ماكولوم  بيتي  االحتالل كي  سلطات  قرار  بوكان، 

تصنيف   إرها  6اإلسرائيلي  كـ"منظمات  فلسطينية  حقوقية  هذا  ماكولوم  واعتبرت    بية".مؤسسات  أن 
ليس محاولة إلسكات مؤيدي الحقوق الفلسطينية فحسب، بل قرار معادي للديمقراطية ومخالف  القرار  

المتحدة". للواليات  حليف  من  المتوقعة  ت  للقيم  أنها  ال  قفمبينة  العفو  منظمة  جانب  في إلى  دولية 
 . الطعن في هذا القرار

 2021/10/23، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 االتحاد األوروبي يعبر عن فزعه من انتهاكات االحتالل بحق أطفال فلسطين    .47
األوروبي  ت:وكاال  –جينيف   االتحاد  بيان صحفي،،  قال  نشهد سل  في  أن  المفزع  لة من سإنه من 

اإلسرائيلية. القوات  من  الفلسطينيين  األطفال  بحق  أنه مبيناً   االنتهاكات  من      الفترة   18إلى    8في 
 .في القدس الشرقية طفالً  41قال تشرين األول ُقتل طفل في بيت لحم، وتم اعت 

 2021/10/22،  المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  الفلسطينيين تنكيل باألسرىلوقف ال  "إسرائيل"دعو ت مرلصليب األحالبعثة الدولية ل .48
س ديبوف، بيانًا جددت أصدرت مديرة بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر في القدس، أليتل أبيب:  

فيه النداء العاجل إلى السلطات اإلسرائيلية بشأن األسيرين الفلسطينيين، مقداد القواسمة وكايد نمورة  
السلطات    وحثت   تدهور في وضعهما الصحي.   الفسفوس، اللذين يضربان عن الطعام ويعانيان من

ناتهم ويجنب أي خسائر في األرواح في اإلسرائيلية على إيجاد حل مع األسرى أجمعين، يوقف معا
 . وأكدت أن لكل معتقل الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته. صفوفهم

 2021/10/23، الشرق األوسط، لندن
 

 رغم التباينات "إسرائيل"العالقة مع  "مراريةاست رغبته بو" نيتيؤكد لبي الرئيس الروسي .49
جبر  -  موسكو الروسي، :  رائد  سوتشي  منتجع  في  أمس،  أجراها  التي  المباحثات  أجواء  عكست 

الرئيس فالديمير بوتين، مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بنيت، مدى حرص الطرفين على تجاوز  
سلم الحكومة الجديدة مهامها، خصوصًا  د تمرحلة فتور سيطرت على عالقات موسكو وتل أبيب بع

األراضي   على  المتكررة  اإلسرائيلي  الطيران  ضربات  بسبب  الروسي  االستياء  تزايد  خلفية  على 
القوات  على  واالعتماد  التنسيق  تعزيز  بشأن  موسكو  اقتراحات  اإلسرائيلي  الجانب  ورفض  السورية، 
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لـ العبرية"الروسية  الدولة  التهديدات ضد  تراكم    تينبو استهل  قد  و   ."مواجهة  إلى  باإلشارة  المناقشات 
السوري" الموضوع  في  خالفية  المصالح  "نقاط  تُفسد  ال  الخالفات  هذه  أن  سريعًا  استدرك  لكنه   ،

الروسية    اً صفوا  .المشتركة في سوريا بأنها    -العالقات  المتبادلة،   "فريدة"اإلسرائيلية  بالثقة  ومّتسمة 
ستواصل نهج سلفه بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالعالقات اإلسرائيلية    حكومة بنيت "مبديًا أمله في أن  

 . "ي الدولة العبريةالروسية، رغم )المعارك السياسية الداخلية( ف -
 2021/10/23، الشرق األوسط، لندن

 
 " بمقاطعة "إسرائيل ا  األمريكية يتبنى قرار  "فرجينينا"جامعة في  بيطالمجلس  .50

طالب :  واشنطن مجلس  جامعة    تبنى  في  العليا  التقنية"الدراسات  قرار   "فرجينينا  يدعو    اً األمريكية 
"مق  الى  الحفاظ على االحتالل  الجامعة  المتواطئة في  اإلسرائيلية  األكاديمية  المؤسسات  اطعة جميع 

األساسية". الفلسطينية  الحقوق  ينكر  الذي  جميع  ودعا    اإلسرائيلي  من  االستثمارات  سحب  إلى 
والشركا العرقي  المؤسسات  "التطهير  تمارس  بأنها  واتهمها  "إسرائيل"،  من  تستفيد  التي  ضد ت 

 ، وتستمر في تكريس "العنف االستعماري" ضد الفلسطينيين لغاية اليوم.1948الفلسطينيين منذ عام 
 2021/10/23،  المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 منظمة أمريكية شبابية ترفض مشاركة منظمات يهودية في تحالفاتها   .51

نحو  تحالف  نظمها  ي نسحابها من تظاهرة كبرى  واشنطن، ا أعلن فرع منظمة "صن رايز" في  :  واشنطن
أم  200 العاصمة    ليبرالية   كيةير منظمة  لـ"إسرائيل" ضمن  السبت في  ؛ لرفضها وجود منظمات مؤيدة 

العم ومركز  اليهودية،  للمرأة  القومي  والمجلس  العامة،  للشؤون  اليهودي  المجلس  وهي:   لالتحالف 
 الديني لإلصالح اليهودي. 

 2021/10/22،  المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مستقبال     حظر التجسس على أرقام فرنسيةتتلقى عرضا  إسرائيليا  ب باريس .52
أيام، إلجراء محادثات مع  زار مستشار األمن القومي اإلسرائيلي إيال حوالتا، باريس سرًا قبل عدة 

إنها بهدف  اإلليزيه،  التجسس  نظرائه في قصر  برامج  استخدام  األزمة حول  ، الختراق  "Pegasus"ء 
الم الفرنسيين.الهواتف  السياسيين  كبار  من  وغيره  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  للرئيس  ونقل    حمولة 

إن حوالتا   "Axios"موقع   قولهم  إسرائيليين،  لألزمة  اقترح   عن مسؤولين  بحظر  تضمن  ي  حاًل  التزامًا 
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حمولة الفرنسية في أي صفقة برامج تجسس مستقبلية بين شركة إسرائيلية  ختراق أرقام الهواتف الما
 ودولة ثالثة. 

 2021/10/22، االخبار، بيروت 
 

 عباس يواجه أزمات داخلية وخارجية .53
 نائلة خليل 
عكس اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اإلثنين الماضي، عمق األزمة التي  

د الداخلي من جهة، بعد إعالن حزبين رئيسيين، هما "الشعب"  تمر بها القيادة الفلسطينية على الصعي
وخارجيًا   المشروطة،  للمشاركة  وعودتهما  االجتماع  مقاطعة  فلسطين"،  لتحرير  الديمقراطية  و"الجبهة 
"فتح"  لحركة  المركزية  اللجنة  عباس وعضو  الفلسطيني محمود  الرئيس  إقرار  بعد  أخرى،  من جهة 

 دارة األميركية "تماطل" و"تكذب" في وعودها للقيادة الفلسطينية. المقرب منه حسين الشيخ أن اإل
على الصعيد الداخلي، نجحت حركة "فتح" في إقناع "الشعب" و"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"  
بالعودة عن قرار مقاطعة اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة، والذي جاء قبل يوم واحد من االجتماع،  

لكن السبب الواضح هو قطع عباس مخصصات الحزبين منذ يونيو/حزيران الماضي  وألسباب عدة،  
 24وحتى سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية مواقفهما من مقتل المعارض السياسي نزار بنات في  

 يونيو الماضي، وانتقادهما قمع الحريات وضرب المتظاهرين. 
ا سر  وأمين  العالول  محمود  "فتح"  رئيس  نائب  الرجوب  اجتماعات  جبريل  للحركة  المركزية  للجنة 

اإلثنين   وحتى ظهر  األحد  يومي  مدار  على  األحمد،  المنظمة عزام  وتنفيذية  "فتح"  مركزية  وعضو 
الماضيين، نجحت بإقناع الحزبين بالعدول عن المقاطعة، وذلك بعد أن وافق عباس على أمر صرف 

تراج في  اإلثنين،  يوم  رجعي  بأثر  أشهر  ألربعة  بحق  المخصصات  العقابي  المالي  إجرائه  عن  ع 
 الحزبين، ليتم صرف المخصصات بشكل فعلي يوم األربعاء الماضي.

قبل   الفلسطينية  السلطة  رئاسة  توليه  يلجأ    16ومنذ  األخير  أن  عباس  لسياسة  المتابع  يدرك  عامًا، 
الوطني    لخطوات كلما واجهته أزمة، كالحوار مع الفصائل وعقد اجتماعات لها، أو عقد المجلسين
 والمركزي، لكن األمر ينتهي عادة بعدم تطبيق قرارات تخرج بها تلك االجتماعات والحوارات. 

يتعلق   ال  األمر  أن  الجديد"،  لـ"العربي  أكدوا،  و"الديمقراطية"،  "الشعب"  أي  الحزبين،  في  كوادر 
نما تم التوصل التفاق ثالثي بين "فتح" والحزبين تضمن عدة نقا ط، أهمها أن  بالمخصصات فقط، وا 

الحقوق المالية للفصائل جميعًا محفوظة وال تمس نتيجة الخالفات السياسية، ويتم االلتزام بهذا المبدأ  
التحرير   لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  االتفاق تصويب وضع  وأكد  الفصائل.  عادة صرف مخصصات  وا 
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ما يتعلق بمسؤوليتها، من    وضرورة انتظام اجتماعاتها برئاسة الرئيس، واضطالعها بدورها كاماًل في
الفلسطيني،  للشعب  والقيادي  السياسي  بالشأن  تتعلق  التي  القرارات  في  والمشاركة  االطالع  حيث 
وتضمن   اإلطار.  هذا  في  السياسية  باالتصاالت  المتعلقة  التقارير  على  حصولها  انتظام  وضمان 

الفلسطين السلطة  مرجعية  هي  التحرير  منظمة  أن  على  التأكيد  بين  االتفاق  بوضوح  والفصل  ية، 
السلطة  وبين مؤسسات  المنظمة  بين  ذلك  على  المترتبة  العالقة  توضيح  وكذلك  والسلطة،  المنظمة 
أجل   من  والجماعية،  الثنائية  بالحوارات  المباشرة  االتفاق  تضمن  كما  الحكومة.  فيها  بما  المختلفة، 

بما يعزز دور   التحرير،  بين قوى منظمة  العالقة  القضايا  لعقد  معالجة  الفوري  المنظمة، والتحضير 
لقاء رباعي يضم "فتح" و"الشعب" والجبهتين "الشعبية" و"الديمقراطية"، إضافة لكل اللقاءات الجماعية  
وتحقيق   االنقسام  إنهاء  أجل  من  الجماعي،  الجهد  على  أيضًا  يحافظ  بما  األخرى،  القوى  مع 

 المصالحة.
" قالت، لـ"العربي الجديد"، إنه "بات معلومًا أن عباس  لكن مصادر من "الجبهة الديمقراطية" و"الشعب 

جراء حوار جذري مع   لن يلتزم بأي بند من االتفاق الثالثي، وهو يكرر وعوده بإصالح المنظمة وا 
ولم   االحتالل،  عن  باالنفكاك  والمركزي  الوطني  المجلسين  قرارات  وتطبيق  سنوات،  منذ  الفصائل 

 .يطبق شيئًا فعليًا من هذه الوعود"
وعلى الرغم من أن حزب "الشعب" هو من بدأ التحرك وتواصل مع الجبهتين "الديمقراطية" و"الشعبية"  
و"الجبهة  و"الشعب"  "فتح"  بين  تم  االتفاق  أن  إال  للمنظمة،  التنفيذية  اللجنة  اجتماع  لمقاطعة 

التنفيذية منذ أكثر  الديمقراطية"، فيما بقيت "الجبهة الشعبية" على موقفها المقاطع الجتماعات اللجنة  
الرئيس )أبو مازن(   تفرد  "بإنهاء  تتعلق بمطالبها  الجبهة أكثر من مرة،  أكدتها  من عامين، ألسباب 
لـ"العربي الجديد"،   صالح منظمة التحرير". وقالت مصادر في "الجبهة الشعبية"،  بالقرار السياسي وا 

الصندوق   من  مخصصاتها  بوقف  الشعبية"  "الجبهة  يعاقب  عباس  نحو  إن  منذ  الفلسطيني  القومي 
"الجبهة الشعبية" في قطاع غزة هاني   القيادي في  ثالث سنوات بشكل متواصل وحتى اآلن. وذكر 

العام   منذ  التنفيذية  اللجنة  اجتماعات  تقاطع  الشعبية  "الجبهة  أن  الجديد"،  لـ"العربي  ،  2018خليل، 
المج بتنفيذ قرارات  القيادة  تقم  لم  الماضية  السنوات  الوطني والمركزي، وأصبح ال قيمة  وطوال  لسين 

للقرارات التي تتخذ مرارًا وتكرارًا". وقال خليل: "كل هذا يؤكد صواب قرار الجبهة الشعبية بمقاطعة  
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، التي باتت تحتاج إلى إصالح حقيقي وجذري، ألن واقعها الحالي  

 وز المخاطر المحيطة به". لن يقّدم للشعب الفلسطيني أي شيء لتجا
بقطع   التهديد  تحت  تم  الذي  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  والهش  الشكلي  االجتماع  عن  وبعيدًا 
أكدت  االجتماع،  بمقاطعة  و"الشعب"  الديمقراطية"  "الجبهة  من  المضاد  واالبتزاز  المخصصات، 



 
 
 
 

 

ص            30   5664 العدد:             10/23/2021 سبتلا التاريخ: 

 

                                     

على موقفه من التزام حركة مصادر من اللجنة التنفيذية، لـ"العربي الجديد"، أن عباس ما زال يصر  
"حماس" بجميع قرارات الشرعية الدولية كخطوة تسبق مشاركتها في أي حكومة فلسطينية. أما على  
اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، الذي حضر اجتماع   الصعيد الخارجي، فقد قّدم عضو 

والتي وصفها بالمخيبة لآلمال، إذ لم اللجنة التنفيذية، مداخلة حول العالقات مع اإلدارة األميركية،  
يصفان   والشيخ  عباس  جعل  ما  للفلسطينيين،  وعوده  من  بأي  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  يِف 

 المسؤولين األميركيين قائلين: "عم يضحكوا علينا"، و"كذابين".
ويأتي هذا الغضب الفلسطيني من اإلدارة األميركية عقب لقاء مساعد وزير الخارجية األميركي هادي  
عمرو مع عباس في الرابع من الشهر الحالي، والذي عّبر فيه عمرو عن استيائه من خطاب أبو  

راف  سبتمبر/ أيلول الماضي، وحذره من أي خطوة باتجاه سحب االعت   24مازن في األمم المتحدة في 
الجديد".  "العربي  مصادر  أكدته  ما  حسب  الواحدة،  الدولة  حل  عن  الحديث  أو  إسرائيل  بدولة 
واستعرض عباس والشيخ الوعود األميركية، وأبرزها إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن،  

الفلسطينية   للسلطة  المالي  الدعم  ينقطع  -وتقديم  لم  الذي  األمنية  لألجهزة  الدعم  عن    -  بمعزل 
القنصلية   عادة فتح  وا  طالق مسار مفاوضات مع إسرائيل على أساسه،  الدولتين، وا  واالعتراف بحل 
فتح   إعادة  أي  األخيرة،  تنفيذ  بأن  قد وعدت  األميركية  اإلدارة  الشرقية. وكانت  القدس  األميركية في 

اإلسرائيلية يقفون   القنصلية األميركية، سيتم في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، غير أن قادة الحكومة
 بالمرصاد لهذه الخطوة حسب تصريحاتهم لوسائل اإلعالم.

الفلسطينية   السلطة  مع  تخضع عالقتها  األميركية  اإلدارة  أن  الجديد"،  لـ"العربي  رفيع،  مصدر  وأكد 
يؤكده رفض   أبرزها قطع مخصصات األسرى والشهداء، وهذا ما  لالبتزاز، من خالل رزمة شروط 

لقاء عباس "فتح"    بايدن  المركزية لحركة  اللجنة  الفلسطيني وعضو  الوزراء  اليوم. وكان رئيس  حتى 
أفق سياسيًا يلوح في   بـأنه "ال  الخميس،  محمد اشتية قد صرح، خالل مؤتمر صحافي أمس األول 
ن المبادرة العربية للسالم دفنت مع موجات التطبيع   المنطقة وال يوجد لدى اإلدارة األميركية رؤية، وا 

 يرة".األخ
 23/10/2021، العربي الجديد، لندن

 
 هل تنجح دولة االحتالل بصنع إسرائيل جديدة في الخليج؟ .54

 علي الصالح 
نرفض رفضا قاطعا، بل ندين بأشد العبارات أي تدخل إيراني في الشؤون الداخلية للشعوب العربية، 

ت دولة االحتالل ونرفض وندين بشدة التدخالت األخرى في المنطقة. على وجه الخصوص تدخال
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شبه اليومية في سوريا ولبنان، وفي اإلمارات والبحرين، أليست دولة االحتالل هي التي تنفذ يوميا  
على األراضي السورية غارات جوية قاتلة، بحجة الوجود اإليراني، كما تعمل على خلق دول تابعة  

العراق وسوريا وليبيا، وفي أي لها في اإلمارات والبحرين؟ وندين ونرفض أيضا التدخل األمريكي في  
وأي   والتركي،  والروسي  واأللماني  واإليطالي  والفرنسي  البريطاني  التدخل  وكذلك  إقليمنا،  في  مكان 

 تدخل آخر.
إن منطقتنا أشبه ما تكون بملعب كرة قدم، تستبيحه كل فرق العالم وتدوسه أقدامهم من دون إذن أهل  

فمصائرنا يقررها اآلخرون، هكذا كان الوضع في الماضي، وهذا هو البيت. فما أشبه اليوم باألمس  
 حالنا اآلن ونأمل في أن يتغير في المستقبل. 

األنظمة العربية المفروضة على شعوبها، ال تزال تقبل على نفسها أن تكون مستباحة لكل من هب  
ال األمة  هذه  أعداء  من  بالحماية  خجل  دون  من  وتطالب  األجناس،  كل  ومن  تحت  ودب،  غافلة، 

المنطقة،   في  والسالم  السلم  وتعزيز  وعسكريا،  أمنيا  اإلقليمي  التعاون  مثل،  كاذبة  والفتات  يافطات 
األنظمة سوى   هذه  تجد  ولم  إيران.  من  المصطنعة  والمخاوف  إبراهام،  وتفاهمات  الديني،  والتسامح 

راتنا ووحدة أراضينا وشعوبنا  دولة االحتالل، األكثر خطورة على عقولنا ومصالحنا ومالنا وطاقاتنا وقد 
في الماضي، وفي الحاضر، وفي المستقبل القريب منه والبعيد، وهذا يعني أن هذه األمة التي طال  
سباتها قد حان الوقت كي تستيقظ على ما آل اليه حال أنظمتها وأوضاعها الداخلية واالنهيار الكامل  

 أمام كل التحديات صغيرها وكبيرها. 
هي إال مدخل لقرار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي يسير دوما على  هذه المقدمة ما  

خطى محمد بن زايد، رائد التطبيع المذل والمهين مع دولة إسرائيل، القائمة على االحتالل المخالف  
تاح  لبنود مبادرة السالم العربية، والمتناقض مع قوانين وقرارات الشرعية الدولية. لم تكتف البحرين بافت

سفارة إسرائيلية على أراضيها، عمال باتفاق »التطبيع المشين« الموقع قبل عام بأمر من إدارة دونالد  
ترامب، إذ كشف النقاب عن وجود محادثات بين تل أبيب والمنامة، للتعاون في المجال العسكري 

المسيود. وف  السيد مع  أكثر من تعاون  يكون  تعاون تفرضه إسرائيل، ولن  السياق،  واألمني،  ي هذا 
كشفت صحيفة »هارتس« العبرية، عن احتمال التعاون بين إسرائيل والبحرين، بزعم التصدي للتهديد 
المفخخة،  المسيرة  بالطائرات  اإليرانية  الهجمات  أمام  الخليج،  البحرينية في  السفن  له  تتعرض  الذي 

، الذي يواصل سياسة القتل  وهو أمر من شأنه أن يعود بالنفع اقتصاديا وأمنيا على جيش االحتالل
والدمار في المناطق الفلسطينية.  وأوضحت »هآرتس« أن وزير خارجية االحتالل يائير لبيد بحث 
أثناء زيارته األخيرة للبحرين، طرقا إلنشاء »أمن إبحار« لحماية السفن البحرينية في الخليج. وهذا  

ا تقدمها إسرائيل لحليفتها  بدولة االحتالل،  بالطبع لن يكون خدمة مجانية  لضعيفة الصغيرة، فعهدنا 
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أنها ال تقدم خدمات مجانية، بل تقبض الثمن مسبقا. ويرجح أن يكون الثمن أن تجعل إسرائيل من  
 البحرين قاعدة متقدمة لها في مواجهة إيران في محاوالتها لمنع حصولها على السالح النووي.

تعكف على تطوير قدراتها الهجومية في    نإيرا ونقلت »هآرتس« عن مصدر سياسي إسرائيلي، أن  
هذا المجال األمر )وهذا بالطبع إن صح حق طبيعي إليران(، الذي يضاعف قلق العديد من دول 
بغرض  والبهار،  الفلفل  من  برشة  تحذيراته  مع  التعاطي  يجب  الذي  المصدر،  زعم  الخليج، حسب 

الدول، ودفع أنظمة هذه  نفوس  الرعب والخوف في  أكثر نحوها. ونقلت الصحيفة  بعث مزيد من  ها 
يتحدث   معاناة  أي  عن  أدري  وال  منا«،  أكثر  إيران  من  يعاني  أحد  »ال  قوله  بحريني  مسؤول  عن 
المسؤول البحريني هذا، فلم يحصل أن اعتدت إيران على البحرين التي يمكن أن تحتلها في غضون  

 ساعات، إن هي أرادت ذلك.
حقيقة هي العدو األول والرئيسي واألكثر خطرا على بعض الدول ولو أخذنا بالزعم القائل، إن إيران  

الذي   الذنب،  من  األقبح  العذر  وهو  الدول،  هذه  ألنظمة  الرئيسي  الخوف  مصدر  نها  وا  الخليجية، 
تسوقه هذه األنظمة دوما لتبرير لجوئها إلسرائيل، من أجل نيل رضاها وحمايتها، يبقى السؤال هو، 

إيرا منع  أو  أوقف  الذي  بقيادة ما  اإلسالمية  الثورة  منذ  وتحديدا  السنوات،  عشرات  مدى  على  ن 
 عاما، عن ضرب هذه األنظمة الهشة. 42الخميني قبل نحو 

من   الخوف  أن  أم  إسرائيل؟  حضن  في  األنظمة  هذه  يرمي  الذي  اإليراني  الخطر  هو  حقيقة  هل 
الشوارع،  إلى  ونسائها  ورجالها  وشبابها  بشيبها  البحرين  في  الحال  هي  كما  خرجت،  التي  شعوبها 
 للتعبير عن رفضها لزيارة وزير خارجية دولة االحتالل للبحرين. لماذا لم تفعلها إيران، ولم تضرب 
هذه األنظمة وهي القادرة على ذلك من قبل، والضرب هنا ليس المقصود بالقوة العسكرية المباشرة،  
بل عبر عمالئها وجواسيسها وخالياها النائمة، القادرين على خلخلة وقلقلة أسس هذه األنظمة البالية  

المال يكن  لم  إن  آالف  مئات  فيها  يعيش  لبلدان  أنظمة  وهي  الداخل،  من  ذوي  والمهترئة  من  يين 
تصل  مهترئ،  نظام سني  يحكمها  كالبحرين  بلد  في  أنه  يذكر  السياق  هذا  وفي  اإليرانية.  األصول 

إلى   الشيعية،  للطائفة  ينتمون  الذين  المواطنين من ذوي األصول اإليرانية، ومن  % وهناك  62نسبة 
ل ما يكفي لينفق  %. إسرائيل ليست معنية بالمال الخليجي، فلديها من الما72إحصائيات تتحدث عن 

على الدول الخليجية جميعا، بقدر اهتمامها بالموقع الجغرافي للدول الخليجية، التي أصبحت تشكل  
هاتين   من  إسرائيل  ستجعل  إيران.  مواجهة  في  متقدمة  أمنية  وقاعدة  األول  الدفاع  لها خط  بالنسبة 

وقدراتهما بجهودهما  ليس  الشرقية،  الجبهة  في  الواقي  درعها  تحميا الدولتين  أن  من  أعجز  ألنهما   ،
 نفسيهما، لكن بالوجود االسرائيلي الفعلي في هاتين الدويلتين.
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من   جزءا  تكونا  والبحرين  ظبي  أبو  في  إسرائيليتين صغيرتين«  »دويلتين  إقامة  على  تعمل  إسرائيل 
ذلك المظلة األمنية إلسرائيل، كما كان في سابق العهد عندما كان شاه إيران محمد رضا بهلوي وك

هذه  ونذكر  الشرقية،  الجبهة  هذه  على  والخدمات  الحماية  هذه  يوفران  تركيا  في  الجنراالت  نظام 
 الدويالت بأن إسرائيل فشلت في توفير الحماية للشاه وجنراالت تركيا. 

وأخيرا وفي موضوع ذي صلة أتساءل، ما الحكمة من وراء مشاركة السلطة الفلسطينية في معرض  
م قرار الحكومة عدم المشاركة، رفضًا التفاقات التطبيع، ورغم تحذيرات حركة  ، رغ2020أكسبو دبي  

إسرائيل   هذا   BDSمقاطعة  ووصفت  دبي.  إكسبو  لمعرض  رافضة  تغريد«  »عاصفة  أطلقت  التي 
الدول  مع  التطبيع  وشرعنة  اإلسرائيلية،  الجرائم  على  وتغطية  ظهرها،  في  طعنة  بمثابة  المعرض 

ة اإلمارات العربية المتحدة، التي ال تطبع العالقات السياسية فحسب، بل في العربية، وعلى رأسها دول
كل األمور الحياتية وتعمل على سلخ الشعب اإلماراتي عن محيطه العربي. وجاءت المشاركة أيضا 

، بتوفير الدعم الكامل  2018رغم قرار للمجلس المركزي لمنظمة التحرير في دورته األخيرة في رام هللا  
الذي يفترض أن تكون السلطة أول من يلتزم به وتكون نموذجا لغيرها ال أن تكون أول من  BDSلـ  

المؤسسات  المقاطعة في موقف محرج مع  السلطة هذا حركة  المشاركة. ووضع موقف  يخرق قرار 
والدول التي وجهت لها نداء المقاطعة، وهو أمر ترتب عليه انسحاب عدد كبير من هؤالء، لكن بفعل 

 والفعل الفلسطيني، أصبح هؤالء يتحدثون بمنطق مختلف. الخطاب 
كان خطأ فاحشا، وال ينفع أي تبرير    2020إن مشاركة السلطة الفلسطينية في معرض أكسبو دبي  

نظام   وأفعال  تجاوزات  كل  عن  الصفح  تعني  ألنها  أوال  عنها،  الدفاع  يمكن  ال  التي  الخطوة،  لهذه 
 مة في ظهر الشعب الفلسطيني. أبوظبي التي تشكل طعنات بخناجر مسمو 
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 يوآف ليمور 
ال حاجة لحساسية ما أو تجربة استثنائية كي نفهم أن غزة على حافة االنفجار. فهذا ينبع من سلسلة  
الموضوع   جدًا.  قريبًا  السيطرة  عن  األمور  ُتخرج  قد  معًا،  رويدًا  رويدًا  تجتمع  وقضايا  مواضيع 
المركزي، كما هو دومًا، الوضع الداخلي في القطاع. بعد خمسة أشهر من حملة "حارس األسوار"، 

ين يزالون  "حماس" ال  فقط )موظفو  ُحّلت جزئيًا  القطري  التمويل  تظرون  غزة عالقة ومحبطة. مسألة 
الرواتب(، والمحادثات حول التسوية في القاهرة تجري ببطء في ظل التحفظ اإلسرائيلي الذي يشترط 

 كل تقدم بحل مسألة األسرى والمفقودين أواًل. 
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ينبغي أن نأخذ بضمانة محدودة مزدوجة ومضاعفة الشائعات التي انتشرت في منتصف األسبوع عن  
جثماني   إلعادة  االتصاالت  في  أبرا  اختراق  والمواطنين  شاؤول  وأورون  غولدن  هدار  الجنديين 

نفسية   حرب  هذه  أن  يبدو  السيد.  وهشام  جانب    –منغيستو  من  وربما  "حماس"  جانب  من  ربما 
 تستهدف ممارسة الضغط على عائالت المفقودين، من خالل الحكومة. –المصريين  

االتصا في  حقيقي  تقدم  أي  يسجل  لم  أنه  أظهرت  جهات  لعدة  على  مراجعة  تصر  فـ"حماس"  الت. 
قائمة مفتخرة من المحررين، الكثيرون منهم سجناء كبار، األمر الذي ترفضه إسرائيل بشدة. التقدير 
هو أن إسرائيل لن توافق إال على تحرير محرري "صفقة شاليت" ممن أُعيد اعتقالهم ولكن ليس أكثر  

عادلة فإن احتمال التقدم في صفقة  من ذلك بكثير، ومن هنا فإنه في غياب معطيات جديدة في الم
 طفيف حتى صفر.

تنضم إلى االتصاالت العالقة في القاهرة، مثلما في الماضي، مسائل أخرى. شرق القدس يسخن مرة  
أخرى، وكما هو الحال دومًا، يجتذب اهتمامًا يتجاوز الحدود الجغرافية. كما أن الوضع األمني في  

مواجهات شبه مع  متفجرًا  يبقى  من    الضفة  السجناء  منذ هروب  تتواصل  أساسًا(  جنين  )في  يومية 
سجن مجدو عشية رأس السنة. ويمكن أن يضاف إلى هذا الموضوع المتفجر الدائم للسجناء األمنيين  
اإلجماع األكبر في الشارع الفلسطيني، والذي يعود اآلن إلى العناوين الرئيسة على خلفية التردي في  

 سجناء وتهديد الكثيرين منهم بالشروع بإضراب عن الطعام. الظروف االعتقالية لبعض ال
 

 حرج كوخافي 
كل أمر من هذه األمور مادة دائمة في يدي "حماس"، عند بحثها عن أسباب لإلبقاء على الصراع.  
أما انضمامها في وقت واحد فهو خطير ويحتاج إلى تصرف حساس، ال سيما حينما تأتي األمور  

 اليائسة، الفقيرة وعديمة المستقبل.  –ي غزة  على خلفية الوضع األساس ف
صحيح أن هذا ليس جديدًا، ولكن الوضع في غزة أخطر مما كان في الماضي من كل ناحية، وهذا  
نفسي أساسًا. خرجت "حماس" إلى المعركة في أيار كي تغير الوضع في القطاع من األساس. ففي  

الوع الوحيد كان في  إنجازها  النتيجة فشلت.  ي: ربط عدة جبهات )وأساسًا "عرب إسرائيل"(  اختبار 
 واإلحساس في أوساط الفئات الجماهيرية الواسعة بأن يدها كانت هي العليا. 

طرح هذا الموضوع، الثالثاء الماضي، في نقاش لجنة الخارجية واألمن في الكنيست. فمع أن اللجنة 
ى "حارس األسوار" أيضًا بعد أن سئل  انعقدت للبحث في ميزانية الدفاع، ولكنها وجدت نفسها تنجر إل

في   ينتصر  اإلسرائيلي  الجيش  يكن  لم  إذا  بالمال  يطالب  لماذا  كوخافي،  أفيف  األركان،  رئيس 
الحكومة  سكرتير  الماضي  في  كان  الذي  هاوزر  تسفي  )النائب  السائل  كوخافي  فأجاب  الحروب. 



 
 
 
 

 

ص            35   5664 العدد:             10/23/2021 سبتلا التاريخ: 

 

                                     

لقد انتصر الجيش اإل  اللجنة وهو يعرف الموضوع عن كثب(:  سرائيلي على "حماس" "ليس  ورئيس 
نجازاتها.  200% بل  100 %". يمكن الجدال في هذا المعطى الذي يعكس رؤية ضيقة جدًا للمعركة وا 

اللجنة   كل  في  أنه  كيف  التساؤل  يمكن  وفخارًا    –كما  أهمية  األكثر  هي  تكون  أن  يفترض  التي 
وي  –للكنيست   األركان،  رئيس  يقوله  لما  يتصدون  آخرون  أعضاء  يوجد  األقل  لم  على  تحدون 

حين   اليوم  اإلسرائيلي  الجيش  سياسة  هي  عما  التساؤل  رأسها  وعلى  عنها  تنشأ  التي  االستنتاجات 
 تكون غزة مرة أخرى على حافة االنفجار. 

هذا لم يحصل، وخسارة أنه هكذا، ألن لجنة مسؤولة ينبغي أن تبحث في هذه األمور قبل المواجهة، 
األمو  تبدو  ومثلما  بعدها.  األعمال،  وليس  جدول  على  توجد  غزة  في  أخرى  مواجهة  فإن  اآلن،  ر، 

ومطلوب االستيضاح ما الذي تفعله إسرائيل كي تمنعها، أو كبديل كي تكون تلك التي تديرها، وعند  
 الحاجة أيضًا تحسمها بقدر ما يمكن الحسم في معارك محدودة في نطاقها.

"حماس"، إن أرادت تطلق اللجام )للتظاهرات، للبالونات، صحيح حتى اليوم أن من يدير األمور هي  
ن أرادت تشده. أما  لنار صاروخية محدودة( لرجالها وللمنظمات األخرى التي تعمل في القطاع، وا 
الماضي،   الثالثاء  يوم  ذلك كان  الدليل على  فيه.  وأحيانًا بضغط مبالغ  ترد  بل  تبادر،  إسرائيل فال 

ما الغالف،  في  الطرق  رئيس    بإغالق  في خروج  وكذا  الفزع،  على  آخر  أي شيء  من  أكثر  شهد 
في  إنذار  صافرة  عن  بطاقة  سكرتيره  من  تلقى  أن  بعد  رابين،  إسحق  ذكرى  احتفال  من  األركان 

 الغالف. 
انتُقد كوخافي على ذلك، بغير حق. فما أن تلقى البطاقة كان عليه أن يخرج؛ لو كان في الحدث  

  –انتقد على مواصلته الجلوس. ولكن عناصر الغالف الذي يحيطه    لكان  -ال سمح هللا    -إصابات  
كان ينبغي أن يستوضحوا تفاصيل أكثر قبل أن يستدعوه، أمام كل عيون    –مساعده، رئيس مكتبه  

 الدولة. لو عدوا إلى العشرة لمنعوا هذا الحدث العلني أمام الكاميرات، المحرج والضاغط. 
 

 البدء بقوة وبمفاجأة
في الجانب اإلسرائيلي ليست صحية. ليس واضحًا أيضًا إلى أين يفترض أن تؤدي.    هذه العصبنة

إذا كانت إسرائيل معنية بأن تفعل كل شيء كي تحل قضايا غزة بالحوار، فعليها أن تضغط على  
الدواسة في القاهرة، وأن تكون مستعدة ألن تدفع جزءًا من األثمان التي تنبع من ذلك. أما إذا كانت  

 أن هذا عديم االحتمال وأن المواجهة في غزة محتمة، فإن عليها أن تدير المواجهة.تقدر ب
المحظور على  واتخاذ قرارات موزونة ومرتبة. من  مباحثات جدية  يفترض  إستراتيجي  هذا موضوع 
إسرائيل أن تبدو كمن تهرب من المواجهة. ألن األمر سينقلب عليها ليس فقط في غزة بل أيضًا في  
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ا خلفية  الجبهات  على  يوم  كل  االشتعال  فيها  يزداد  التي  الداخلية،  الجبهة  رأسها  وعلى  ألخرى، 
 االرتفاع في حجم العنف في الوسط العربي وانعدام الوسيلة لدى السلطات لمعالجتها بنجاعة. 

بكلمات أخرى، على إسرائيل أن تفكر إذا كان ينبغي لها أن تبادر لخطوة في غزة، وأن تبدأ بقوة، 
كان  وبمفاج السنوار.  يحيى  األولى:  للخطوة  واضحان  وعنوان  اسم  أيضًا  يوجد  التشديد.  وبعدها  أة 

 ينبغي لهذا أن يحصل منذ زمن بعيد، لكن، اآلن، بعد أن فقد التوازن تمامًا يخيل أنه حان الوقت.
فقط  من دفع إلى ذلك بال انقطاع كان رئيس "الشاباك" المنصرف، نداف أرغمان. فقد اعتقد أنه ليس  

طالما كان السنوار في غزة يوجد صفر احتمال للتسوية وللتهدئة، بل إن السنوار أصبح مشكلة بحد  
ذاتها تخرج عن منصبه الرسمي. هذه مسألة مثيرة لالهتمام، الجواب عليها لن يعطى إال إذا اختفى 

ثر اعتدااًل أم  عن الساحة حقًا؛ هوية وطبيعة خليفته سيقرران إذا كانت غزة تحت قيادته ستكون أك
 أنها ستتطرف بالذات.

العامة  الحياة  نهاية خدمته، وهو موضوع شاذ في  المقابالت الصحافية مع  قرر أرغمان أال يجري 
اإلسرائيلية. وبالتالي، في المرحلة الحالية على األقل سيبقى موقفه من نصيب الجهات المهنية التي  

بكلمات  نجمله  أن  يمكن  فيه  ما  أهم  فيه.  االنجرار، أشركها  المبادرة، عدم  العملياتية،  الفاعلية  : مع 
 وعدم الخوف من أخذ المخاطر.

إن األمر بتصفية السنوار، إذا ما صدر، سيكون في وردية رئيس "الشاباك" الجديد، رونين بار. بار  
حوله،   حقيقي  نقاش  إلجراء  الوقت  حان  أنه  يخيل  ذاته.  النهج  يتبنى  أرغمان،  مثل  اآلخر،  هو 

 يضاح ما الذي تريده إسرائيل من نفسها في غزة، وكيف تعتزم الوصول إلى هناك.واالست
 "إسرائيل اليوم" 

 23/10/2021، األيام، رام هللا
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