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 : نقترب من شيء ما مع حماسحول تبادل األسرى نائب وزير الجيش اإلسرائيلي  .1
صفقة تبادل  العبرنة، مساء أمس األحد، اليقاب ع  مباحنثات تجري ميذ فترة حول 13كشفت القياة 

سرائنل.  أسرى بن  حركة حماس في غزة وا 
ويقلت القياة العبرنة، ع  يائب وزنر الجنش ألو  شوستر في رده على سؤال حول إمكاينة إبرام 

يح  يقترب م  شيء ما، يأمل أ  تكو  هذه التطورات »صفقة تبادل أسرى مع حمـاس، بالقول: 
 «.التي يراها هي الضوء في يهانة اليفق

الشرق »ل يائب وزنر األم  اإلسرائنلي ألو  شوستر، خالل حدننثه مع القياة اإلسرائنلنة، إ  وقا
األوسط هو كنا  مخادع، يح  يقترب م  شيء، يأمل أ  المصابنح التي يراها هي الضوء بيهانة 
اليفق ولنس القطار القادم م  الجهة المقابلة. كل شيء نمك  أ  نحدث، يح  يعمل بأقصى جهوديا 

ال أرند تبدند التفاؤل عيدما أعرف مدى حساسنة الواقع، يح  يبذل أقصى جهديا للضغط على  -
 «.أيفسيا لتجيب أ  يصل إلى طرنق كبنر مسدود

سرائنل، ترعاها المخابرات  وشهدت األشهر الماضنة حراكًا حول صفقة تبادل أسرى بن  حماس وا 
 م  أجل إيهاء هذا الملف.المصرنة التي تسعى ميذ مطلع الشهر الجاري بجدنة 

 25/10/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 : اجتماعات الفصائل تمهيد لحوار شامل بين الجميع بما في ذلك حركتي حماس والجهادعباس .2
محمود عباس، مساء األحد، اجتماعا للقنادة الفلسطنينة،  نةفلسطنيال السلطةترأس رئنس : رام هللا

ذنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة، والمركزنة لحركة "فتح"، واألمياء بمشاركة أعضاء اللجيتن  التيفن
 العامن  لفصائل ميظمة التحرنر الفلسطنينة، والشخصنات المستقلة، وقادة األجهزة األمينة.

، إ  هدف هذا االجتماع هو متابعة األحداث المتالحقة فنما نتعلق بالموقف اإلسرائنلي عباسوقال 
وقام بكل األعمال المخالفة للقايو  الدولي م  استنطا  استعماري في  الذي أوغل في كل شيء،

جمنع أيحاء الضفة الغربنة والقدس، واقتحام المسجد األقصى، والمسجد اإلبراهنمي، وأعمال قتل 
 واعتقال وهدم ميازل المواطين .

منركنة في القدس اإلدارة األمنركنة بتيفنذ ما وعدت به م  إعادة افتتاح القيصلنة األ عباسوطالب 
عادة افتتاح ممنثلنة ميظمة التحرنر في واشيط ، إضافة إلى تيفنذ وعودها بإيهاء الحصار  الشرقنة، وا 

 المالي الذي فرضته اإلدارة السابقة على السلطة الوطينة الفلسطنينة والشعب الفلسطنيي.
ة التحرنر، واجتماع اللجية وتابع، إ  هذا االجتماع نأتي تتونجا الجتماع اللجية التيفنذنة لميظم

المركزنة لحركة فتح، وطلب م  عضو اللجية التيفنذنة صالح رأفت، وم  يائب رئنس الحركة، 
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عضو اللجية المركزنة محمود العالول تقدنم كل ميهما تقرنرا شامال ع  االجتماعن  ومخرجاتهما، 
التحرنر لتعزنز وحدتها والتي تركزت على بدء حوار نثيائي ونثالنثي وشامل بن  فصائل ميظمة 

الوطينة في إطار الميظمة، تمهندا لحوار وطيي شامل بن  الجمنع بما في ذلك حركتي حماس 
والجهاد اإلسالمي إليهاء االيقسام البغنض، وتشكنل حكومة وحدة وطينة تلتزم الفصائل المشاركة 

عادة االعمار يهاء  فنها بالشرعنة الدولنة، وتعمل على توحند شطري الوط ، وا  في قطاع غزة وا 
كما أقرت اللجية التيفنذنة عقد دورة للمجلس المركزي في موعد أقصاه  الحصار المفروض علنه.

شهر كايو  النثايي المقبل، وشكلت لجية مشتركة م  اللجية التيفنذنة والمركزنة لإلعداد للمخرجات 
 رنر الفلسطنينة.السناسنة واإلدارنة والتيظنمنة لتعزنز فعالنة مؤسسات ميظمة التح

كما أكدت القنادة في قراراتها ضرورة تطونر المقاومة الشعبنة السلمنة وتوسنعها، وتعزنز دور القنادة 
وأدايت القنادة، القرار  الوطينة الموحدة وصوال إلى العصنا  الوطيي الشامل ضد االحتالل.

الفلسطنيي، ووصفها بايها  اإلسرائنلي بتصينف ست مؤسسات أهلنة فلسطنينة، وتعمل وفق القايو 
 وأكدت القنادة دعمها الستمرار عمل هذه المؤسسات، ورفض القرار اإلسرائنلي. ميظمات إرهابنة.

 24/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 جميع الخيارات مفتوحة بما في ذلك العودة لقرار التقسيممجدالني:  .3

اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة أحمد مجداليي، إ  جمنع  قال عضو: كفاح زبو -رام هللا
الخنارات مفتوحة أمام القنادة الفلسطنينة في حال واصلت إسرائنل دف  حل الدولتن ، بما في ذلك 

 ، وربط اعتراف ميظمة التحرنر بإسرائنل، باعترافها بهذا القرار.1947لعام  181العودة لقرار التقسنم 
عضو اللجية المركزنة لحركة فتح، دالل سالمة، أ  الحركة تواصل لقاءاتها وحواراتها مع وأكدت 

فصائل ميظمة التحرنر، لتعزنز الشراكة وتصلنب وتمتن  البنت الفلسطنيي، لمواجهة التحدنات التي 
 تواجه قضنتيا، في ظل الحرب المسعورة التي تشيها حكومة االحتالل ضد شعبيا وأرضه ومقدساته.

يجد أيفسيا مضطرن  إلى التحلل م  االلتزامات طالما أ  »وكايت اللجية التيفنذنة هددت بالقول 
احترام هذه االلتزامات لنس متباداًل قوال وفعال م  كافة األطراف المعينة. ويدعو المجتمع الدولي 

اإلسرائنلنة القائمة لتحمل مسؤولناته المباشرة وكذلك اإلدارة األمنركنة ووضع حد لعدم التزام السلطة 
باالحتالل، والقنام بإجراءات أحادنة الجايب تتعارض وحقوق الطرف اآلخر سواء ما نتعلق ميها 

وبقرارات الشرعنة الدولنة ذات الصلة،  2334بالقدس، أو بكافة بيود قرار مجلس األم  الدولي رقم 
 «.2018ألمم المتحدة عام وفي مقدمتها توفنر الحمانة الدولنة للشعب الفلسطنيي وفق قرار ا

 25/10/2021، لندن، الشرق األوسط
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 وضع مالي منذ قيام السلطة الفلسطينية "أصعب": نواجه اشتيةمستشار  .4
وصف مستشار رئنس الوزراء، اسطفا  سالمة، نوم السبت، الوضع المالي للحكومة  :شنيخوا-رام هللا

وقال سالمة للصحفنن ، إ  ما  الفلسطنينة. ميذ قنام السلطة” األصعب“الفلسطنينة هذا العام بأيه 
في المائة مما نصل في  10سنصل إلى الحكومة الفلسطنينة مع يهانة العام الجاري ل  نتجاوز 

وأفادت بنايات صادرة ع  وزارة المالنة الفلسطنينة قبل أنام بتراجع  العادة إلى الخزنية الفلسطنينة.
ملنو   31.5في المائة بواقع  89.6مة للخزنية العامة بيسبة الدعم والميح والمساعدات المالنة المقد
 مقابل الفترة المقابلة العام الماضي. 2021دوالر خالل الشهور النثماينة األولى م  

 23/10/2021، القدس، القدس
 

 شتية يبدأ جولة أوروبية لجلب الدعم المالي والسياسيا .5
نة، إ  السلطة الفلسطنينة ستطلق حملة دولنة م  قال رئنس الوزراء الفلسطنيي محمد أشت رام هللا:

أجل لجم العدوا  اإلسرائنلي على الفلسطنينن  وأرضهم، مضنفًا في مستهل جلسة الحكومة 
الفلسطنينة، أمس، أ  االستنطا  اعتداء غنر شرعي على بنوتيا، وعلى العالم تدفنع إسرائنل نثم  

وتطرق أشتنة إلى  توطيات والوحدات االستنطاينة.عدوايها، خاصة بعد الموجة األخنرة لبياء المس
مؤسسات فلسطنينة كميظمات إرهابنة، وطالب العالم بالتدخل لوقف تيفنذ  6قرار إسرائنل تصينف 

هذا القرار الميافي للقواين  الدولنة، مشددًا على أ  هذه المؤسسات مسجلة ضم  إطار القايو  
 وتتلقى دعمًا دولنًا ولها شبكات عالمنة.

جاءت تصرنحات أشتنة قبل نوم م  جولة أوروبنة تستهدف جلب الدعم السناسي والمالي للسلطة. 
وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهنم ملحم، إ  جولة أشتنة ستشمل نثالث دول، حنث م  المقرر أ  
 نشارك بمؤتمر المايحن  في بروكسل، وسنزور لوكسمبورغ، كما سنحضر مؤتمر المياخ العالمي في

 مدنية غالسكو األسكوتليدنة ببرنطاينا.
وسنحث رئنس الوزراء، الدول األوروبنة، على دعم عملنة السالم واستئياف دعم موازية الحكومة،  

 والضغط على إسرائنل إلزالة العقبات أمام إجراء االيتخابات في القدس المحتلة.
 25/10/2021، لندن، الشرق األوسط
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طرح مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة صفعة أخرى لإلدارة  :"الخارجية الفلسطينية" .6
 األمريكية
أدايت وزارة الخارجنة، المياقصات التي طرحتها سلطات االحتالل االسرائنلي لبياء يحو : رام هللا
نوم األحد، إ   وقالت الخارجنة في بنا ، وحدة استنطاينة جدندة في الضفة الغربنة المحتلة. 1355

المياقصات هو صفعة اسرائنلنة جدندة لإلدارة األمنركنة وسناستها الشرق أوسطنة،  طرح هذه
واستهتار صارخ بالمياشدات والمطالبات االمنركنة لدولة االحتالل بوقف االجراءات احادنة الجايب 

  بما فنها العملنات االستنطاينة.
صنغا سناسنة شكلنة لنس لها أي أنثر ونكشف هذا القرار، بحسب البنا ، أ  االدارة االمرنكنة تعتمد 

أو وز  م  شأيه اجبار اسرائنل على وقف عملنات تعمنق وتوسنع االستنطا ، وبالتالي فا  الموقف 
األمرنكي المعل  بشأ  حل الدولتن  نفقد مصداقنته ونتآكل بالتدرنج. وأكدت الوزارة أ  طرح هذه 

م االسرائنلي وأ  الحكومة االسرائنلنة الحالنة المياقصات هو دلنل قاطع آخر على غناب شرنك السال
هي حكومة استنطا  ومستوطين  ومعادنة للسالم، وال نوجد على جدول أعمالها واهتمامها انة صنغة 
م  صنغ الحل السناسي للصراع، وهو ما أعليه أكنثر م  مرة رئنس الوزراء االسرائنلي المتطرف 

 يفتالي بنيت.
 24/10/2021، الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات 

 
 قرار االحتالل اعتبار ست منظمات مدنية فلسطينية إرهابيةترفض "تنفيذية منظمة التحرير"  .7

رفضت اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة قرار وزنر جنش االحتالل بنيي غايتس، : رام هللا
كدة أ  هذا القرار ايتهاك فاضح للقايو  اعتبار ست ميظمات مدينة فلسطنينة ميظمات إرهابنة، مؤ 

 الدولي وحقوق اإليسا  والحقوق اإليساينة والمدينة للشعب الفلسطنيي.
واعتبرت اللجية التيفنذنة في بنا  صدر عيها، األحد، أ  قرار غايتس إمعا  م  حكومة االحتالل  

لمستعمرات اإلسرائنلنة في ضرب المؤسسات الوطينة، لتكرنس الضم واالحتالل وبياء المزند م  ا
  لميع إقامة الدولة الفلسطنينة المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعت "التيفنذنة" المجتمع الدولي والميظمات الحقوقنة واإليساينة واألممنة بالقنام بدورها لوقف هذه 
ي الهجمة الشرسة ضد الشعب الفلسطنيي ومؤسساته، وحمانة المجتمع المديي للقنام بدوره التيمو 

 واإليسايي والحقوقي.
 24/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "المركزي"انطالق اللقاءات الثنائية إلزالة الخالفات داخل المنظمة استعدادا لـ": القدس العربي" .8
، أ  أطر ومؤسسات ميظمة التحرنر، بدأت فعلنا ببحث ”القدس العربي“أشرف الهور: علمت -غزة
نبات اإلدارنة والسناسنة، لجلسة المجلس المركزي، المقرر عقدها بعد شهرن  ويصف بحد الترت

أقصى، والمقرر أ  نتخذ سلسلة قرارات، تحدد استراتنجنة العمل السناسي في المرحلة القادمة، بعد 
د م  االتفاقنات الموقعة مع إسرائنل، عمال بخطاب محمو ” التحلل”أ  لوحت القنادة الفلسطنينة بـ

وحسب  .67عباس في األمم المتحدة، الذي حدد مهلة عام إليهاء االحتالل الموجود على أراضي 
المعلومات المتوفرة، تطلب فصائل ميظمة التحرنر، م  حركة فتح بأ  نجري تطبنق هذه القرارات، 

ى وأال نكو  أمر اتخاذها مرتبط بضغط سناسي لمدة محدودة، وذلك م  أجل إجبار دول العالم عل
قدمتها حركة فتح لباقي ” رسائل طمأية“وهيا ندور الحدنث ع   التحرك العملي إليهاء االحتالل.

فصائل الميظمة، بأيها ستسنر باتجاه تبيي استراتنجنة عمل تطرح على المجلس المركزي، تتماشى 
 مع خطاب الرئنس عباس األخنر أمام الجمعنة العامة لألمم المتحدة.

، فإيه في حال قررت الجبهة الشعبنة العدول ”القدس العربي“حصلت علنها  ووفق المعلومات التي
ع  قرار المقاطعة ألطر ميظمة التحرنر، سنجري ايتخاب أحد قادتها م  قبل المجلس المركزي التي 
كلف بمهام المجلس الوطيي، لنكو  عضوا في اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر، بعد غناب الجبهة 

 التي تعد أعلى هنئة قنادنة في الميظمة، ألكنثر م  نثالث سيوات ويصف. ع  هذه اللجية
، أ  وفد حركة فتح سنطرح على الجبهة الشعبنة، خالل اللقاء المرتقب ملف ”القدس العربي“وعلمت 

المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي، خاصة وأ  التيظنمن  اآلخرن  اللذن  عقد معهما 
ق والخالفات، وهما الجبهة الدنمقراطنة وحزب الشعب، سنشاركا  في اجتماعات إلزالة العوائ

 االجتماعات المقررة.
ولم تعِط الجبهة الشعبنة ردا يهائنا حول مشاركتها م  عدمه في اللقاءات السابقة، وم  بنيها لقاء 

 عقدته مؤخرا في العاصمة المصرنة القاهرة، مع حركة فتح.
 24/10/2021، لندن، القدس العربي

 
 ": الجمعيات التي صنفها االحتالل كـ"إرهابية" مسجلة لدينا وتعمل وفقا للقانونبرام هللا "الداخلية .9

أكدت وزارة الداخلنة، أ  الجمعنات الحقوقنة والمدينة الفلسطنينة التي صيفتها سلطات : رام هللا
ت الخنرنة والهنئات األهلنة، االحتالل اإلسرائنلي كـ"اإلرهابنة"، مسجلة لدنها استيادًا لقايو  الجمعنا

 وتعمل وفقًا للقواين  المعمول بها في دولة فلسطن .
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وعبّرت الداخلنة، في بنا ، األحد، ع  استيكارها وشجبها لهذا القرار، واعتبرته جرنمة للعهد الدولي  
الحقنقي للحقوق المدينة والسناسنة، وأكدت أ  هذه الجمعنات فاعلة ورنادنة في الوط ، وأ  اإلرهاب 

 هو االحتالل االستعماري اإلسرائنلي بكل مكوياته القائمة بالقوة.
 24/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
منظمة التحرير: استهداف االحتالل لمؤسسات المجتمع المدني يتطلب وقفة جادة من المجتمع  .10

 الدولي
الفلسطنيي في ميظمة التحرنر، إ  استهداف االحتالل  قالت دائرة حقوق اإليسا  والمجتمع: رام هللا

لمؤسسات مجتمع مديي فلسطنيي نشكل اعتداًء على القايو  الدولي اإليسايي، وايتهاكا للقواين  
وأوضحت الدائرة، في بنا ،  والمعاهدات الدولنة، بدعم م  كل األطراف الدولنة الصامتة عيه".

نف ست ميظمات حقوقنة ومدينة كـ"ميظمات إرهابنة"، نشكل األحد، "أ  قرار دولة االحتالل بتصي
ايتهاكا جدندا لحقوق اإليسا  في األراضي الفلسطنينة المحتلة، ونأتي في إطار الحرب والعيصرنة 

وأضافت، أ  حكومة االحتالل ووزنر جنشها، قند  التي نمارسها االحتالل بحق شعبيا بكل مكوياته".
بتهم جرائم حرب، وبالتالي ال نحق لهم الحدنث ع  اإلرهاب، خاصة  االتهام في المحاكم الدولنة

 وأيهم دولة إرهاب ميظم.
 24/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حماس: دول وعدت هنية بالتحرك لإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية .11

مكنثفة، أجراها رئنس مكتبها السناسي  كشفت حركة "حماس" نوم األحد، ع  اتصاالت: الدوحة
إسماعنل هينة، خالل األنام الماضنة، مع العدند م  دول اإلقلنم، للتدخل م  أجل إطالق سراح 
 معتقلي الحركة في السعودنة، وعلى رأسهم ممنثلها السابق في الرناض، الدكتور محمد الخضري.

لإلعالم" أ  هذه االتصاالت شملت: وبنيت الحركة في تصرنح صحفي تلقاه "المركز الفلسطنيي 
 "مصر وقطر وتركنا واألمم المتحدة، وكذلك اإلمارات العربنة عبر بعض األصدقاء" وفق تعبنرها.
وأضافت أ  هينة زّود األمن  العام لألمم المتحدة، أيطوينو غوتنرنش، بكشف نتضم  أسماء 

أ  تيتهي هذه القضنة ونطلق سراح جمنع  المعتقلن  كافة، والمعلومات المتعلقة بهم، معرًبا ع  أمله
وأوضح المكتب السناسي  المعتقلن ، وأال نستمر السج  والمرض في الينل م  أجساد المعتقلن .

لـ"حماس" أ  هينة تلقى وعوًدا بالتحرك م  الدول التي تواصل معها بهذا الخصوص، "والعمل على 
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خوايه في قنادة الحركة سنواصلو  حراكهم السناسي والدبلوماسي  معالجة هذه القضنة"، مؤكًدا أيه وا 
 م  أجل تأمن  اإلفراج ع  المعتقلن  لدى المملكة، وا غالق هذا الملف يهائنًّا.

وأضافت الحركة أيه "في سناق متصل؛ تستمر مساعي قنادة حماس م  أجل اإلفراج ع  اإلخوة 
  األشقر"، مشنرة إلى أيها تأمل "أ  المعتقلن  في لنبنا، وفي مقدمتهم ممنثل الحركة في لنبنا مروا

نغلق هذا الملف المؤلم الذي مضى علنه أكنثر م  نثمايي سيوات؛ بما نتياقض مع تارنخ لنبنا وشعبها 
 األصنل في دعم القضنة الفلسطنينة وشعبيا المجاهد".

 24/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تالل سيخضع لشروط المقاومةجبارين خالل كلمة في يوم األسير األردني: االح .12
أكد عضو المكتب السناسي لحركة "حماس" زاهر جبارن ، أ  المقاومة قطعت عهدا على : عما 

وقال جبارن ، خالل كلمة له في نوم  يفسها بأ  نعود كل أسنر غائب إلى أحضا  أهله ومحبنه.
بأ  اليصر نعقبه يصر، األسنر األرديي: "المقاومة أوصلت رسالة للعالم عبر معركة سنف القدس 

وستفرض المقاومة شروطها على هذا المحتل، وستطرده م  األراضي الفلسطنينة". وأضاف جبارن : 
"يقدر الوجع الذي تعنشه كل أم أسنر ومفقود وتحلم بلحظة العودة واحتضايه. هذا الوجع ل  تمر 

نعود كل غائب إلى أحضا   علنه المقاومة مرور الكرام؛ فقد قطعت المقاومة عهدا على يفسها بأ 
وأرسل جبارن  رسالة اطمئيا  ألهالي األسرى األردينن  بأيهم في عن  المقاومة، وأ  رسالة  محبنه".

 ذونهم وصلت لقنادة "القسام".
 24/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أسرى حماس: عشرات األسرى يستعدون لخوض معركة اإلضراب المفتوح عن الطعام .13

أكدت الهنئة القنادنة العلنا ألسرى حركة حماس في سجو  االحتالل، نوم األحد، : االحتاللسجو  
أيها ال نمكيها الصمت في ظل ما نتعرض له األسرى المضربو  ع  الطعام رفضًا لالعتقال 

وقالت الهنئة، في بنا  صحفي، إ  "عشرات األسرى  اإلداري، مشددًة على أيها "ل  يتركهم وحدهم".
دو  لخوض معركة اإلضراب المفتوح ع  الطعام يصرة ومسايدة لألسرى الستة المضربن  ع  نستع

وأضافت: "آ  األوا  لتحرك عاجل وسرنع م  الجمنع لوضع حدٍّ  الطعام رفضًا لالعتقال اإلداري".
 لجرنمة االعتقال اإلداري التي نعايي ميها أبياء شعبيا ميذ عقود".

 24/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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س"المقاومة الفلسطينية عاونت أنقرة بكشف  .14  "شبكة التجـسُّ
س إسرائنلنة»لم نك  ما كشفته السلطات التركنة، أخنرًا، ع  : رجب المدهو -غزة تعمل « شبكة تجسُّ

على أراضنها ضّد الفلسطنينن ، مستغَربًا م  جايب أجهزة أم  المقاومة التي تعاويت مع أيقرة، 
الماضنة، إلحباط محاوالت قادها كنا  االحتالل ومعه استخبارات السلطة الفلسطنينة  خالل السيوات
وخصوصًا  -، لجمع معلومات حول يشاط الفلسطنينن  «فتح»في حركة « تنار دحال »واإلمارات و

الموجودن  على األراضي التركنة. وكشفت مصادر أمينة فلسطنينة،  -المقّربن  م  المقاومة 
أ  تعاويًا ومعلومات أمينة قدَّمتها فصائل في المقاومة الفلسطنينة للسلطات التركنة  ،«األخبار»لـ

حول أيشطة استخبارنة تقوم بها جهات معادنة للجايبن ، أّدنا إلى إحباط الُمخطَّط واعتقال عدد م  
 المّتهمن  بالتجسُّس.

لدى جهاز استخبارات  ووفق هذه المصادر، لم نك  جمنع المعتقلن  على درانة بأيهم نعملو 
، إذ تّم تجيند بعضهم تحت مسّمنات تتبع االتحاد األوروبي بذرنعة «الموساد»االحتالل الخارجنة، 

، وتواصلوا مع «الموساد»دراسة وضع الفلسطنينن  ومساعدتهم، فنما ارتبط آخرو  ارتباطًا مباشرًا بـ
اإلطار ذاته، كشفت المصادر أ  المقاومة  مسؤولنه، وقاموا بمهاّم استخبارنة دقنقة ينابًة عيه. وفي

أبلغت أيقرة، مطلع العام الجاري، ع  خالنا تّم تشكنلها م  ِقَبل جهاز االستخبارات الفلسطنينة في 
 رام هللا الذي نرأسه اللواء ماجد فرج، ما أّدى إلى اعتقالهم، وطْرد بعضهم.

 25/10/2021، األخبار، بيروت
 

 "الهروب العظيم" وجنود االحتالل يعتدون على الزبيدي والقادريتمديد اعتقال أسرى عملية  .15
اعتدى عدد م  أفراد وحدة "يحشو " التابعة إلدارة سجو  االحتالل، أمس، على  محمد بالص:

األسنرن  زكرنا الزبندي ونعقوب القادري، داخل قاعة المحكمة اإلسرائنلنة في الياصرة، حنث جرى 
 ة "الهروب الكبنر" م  سج  "جلبوع" لغانة النثام  م  الشهر المقبل.تمدند اعتقالهما وأسرى عملن

وأظهر مقطع فندنو م  جلسة المحكمة، اعتداء عياصر م  وحدة "يحشو " على األسنرن  الزبندي 
والقادري، عيدما حاوال رفع شارة اليصر أمام عدسات الصحافنن ، وسط مشادات كالمنة مع أفراد 

وقال رسال  محاجية محامي هنئة  حاطوا باألسنرن  م  كل الجهات.عياصر تلك الوحدة مّم  أ
شؤو  األسرى والمحررن : إ  محكمة االحتالل أّجلت محاكمة األسرى الستة الذي ايتزعوا حرنتهم 

  م  سج  "جلبوع" فجر السادس م  أنلول الماضي، وخمسة آخرن  لغانة النثام  م  الشهر المقبل.
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لمحاكمة عقدت م  أجل تمدند اعتقال هؤالء األسرى، وقراءة الئحة االتهام وأفاد محاجية بأ  جلسة ا
 حضروا وجاهنًا لمحكمة االحتالل في مدنية الياصرة. 11الموجهة ضدهم، مشنرًا إلى أ  األسرى الـ 

 25/10/2021، األيام، رام هللا
 

 مركزية فتح" تواصل لقاءاتها مع فصائل المنظمة لتمتين البيت الداخلي" .16
أكدت عضو اللجية المركزنة لحركة "فتح" دالل سالمة، أ  الحركة تواصل لقاءاتها وحواراتها : م هللارا

مع فصائل ميظمة التحرنر، لتعزنز الشراكة وتصلنب وتمتن  البنت الفلسطنيي، لمواجهة التحدنات 
رضه التي تواجه قضنتيا، في ظل الحرب المسعورة التي تشيها حكومة االحتالل ضد شعبيا وأ

 ومقدساته.
وقالت سالمة في حدنث إلذاعة "صوت فلسطن "، نوم األحد، إ  حركة "فتح" مصممة على إجراء  

الحوارات مع الكل الوطيي، للحفاظ على الشراكة الوطينة، وتعزنز الوحدة، وتهنئة األجواء لعقد دورة 
ت النثيائنة التي تجمع وأضافت أ  اللقاءا جدندة للمجلس المركزي في ظل ايغالق االفق السناسي.

"فتح" بالفصائل الوطينة، كال على حدة، تأتي في إطار تعزنز وتمتن  الجبهة الداخلنة على أ  تتوج 
 هذه الحوارات بحوار وطيي شامل.

 24/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 المقاومةالجهاد عن إقرار االحتالل بالهزيمة: دليٌل على تطور إمكانيات  .17
إقرار مسؤول سالح المشاة »قال القنادي في حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطن ، أحمد المدلل، إ  

الصهنويي، نوؤال سترنك، بهزنمتهم في معركة سنف القدس، هو اعتراف صرنح م  مسؤول عسكري 
لكبنر في صهنويي بفشل ميظومته وعجزها أمام ضربات المقاومة الفلسطنينة، ودلنل على التطور ا

 «.إمكاينات وصوارنخ المقاومة الفلسطنينة
حجم خسائر العدو في معركة سنف »، أ  «السرانا»وأضاف المدلل، في تصرنح خاص لموقع  

واعتبر أ  التصرنحات الصهنوينة  «.القدس كبنرة ولم نكشف عيها خوفًا م  تصدع جبهته الداخلنة
عت تحقنق معادلة تواز  الرعب والردع مع الكنا  تأتي تأكندًا على أ  المقاومة استطا»األخنرة 

دقة ضربات المقاومة شلَّت الحناة في الكنا ، وأوقفت عجلة اقتصاده، »، موضحًا أ  «الصهنويي
 «.مد  أشباح 1948وأصبحت المد  المحتلة عام 

 24/10/2021، األخبار، بيروت
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 حتاللوفد من حماس يتضامن مع المؤسسات الحقوقية المستهدفة من اال .18
زار وفد م  حركة حماس نوم األحد مؤسسة الضمنر لرعانة األسنر وحقوق اإليسا  والتي تتعرض 
مع خمس مؤسسات أخرى لالستهداف م  قبل االحتالل ومحاولة أغالقها بعد وصمها باإلرهاب.  
وكا  في استقبال الوفد الذي ضم القنادي الشنخ حس  نوسف والقنادي حسن  أبو كونك مدنر 

سسة الحق شعوا  جبارن  وعدد م  الحقوقنن  والمحامن  العاملن  في المؤسسات المستهدفة. مؤ 
وعبر الوفد ع  تضام  حماس الكامل مع المؤسسات الحقوقنة المستهدفة م  االحتالل، مؤكدًا 
رفض الحركة القاطع لقرار االحتالل بحق المؤسسات الحقوقنة.   وتحدث القنادي نوسف ع  مكاية 

لمؤسسات وأهمنة الخدمة التي تقدمها للشعب الفلسطنيي وخاصة لألسرى في سجو  االحتالل. هذه ا
كما استعرض الشنخ نوسف تارنخ االعتداء على المؤسسات الفلسطنينة وخاصة التابعة لحركة 
حماس وما قام به االحتالل وأجهزة السلطة م  اعتداء على هذه المؤسسات ومصادرة أموالها طوال 

 الماضنة. السيوات
 24/10/2021، فلسطين اون الين

 
 إذاعة عبرية: غانتس لم يطلع بينيت والبيد على قرار المؤسسات الفلسطينية .19

ذكرت إذاعة كا  العبرنة، نوم اإلنثين ، أ  بنيي غايتس وزنر الجنش اإلسرائنلي لم نطلع رئنس 
مؤسسات حقوقنة وأهلنة  6تصينف حكومته يفتالي بنينت ووزنر الخارجنة نائنر البند على قراره بشأ  

 ”.إرهابنة“فلسطنينة على أيها 
وبحسب اإلذاعة، فإ  غايتس لم نضع بنينت والبند في صورة القرار قبل إعاليه ولم نبلغهما بحننثناته، 
مشنرًة إلى أيه لم نتضح سبب اختنار غايتس إصدار القرار دو  تيسنق كامل مع بنينت وكذلك 

 البند.
فإيه خالل جلسة الحكومة اإلسرائنلنة أمس، طالب وزراء م  النسار بنينت بالتوقف  ووفًقا لإلذاعة،

ع  القرارات المفاجئة المنثنرة للجدل بعد ايتقادات وجهوها لغايتس حول القرار إال أ  بنينت رد 
 غاضًبا على وزرائه بالقول، إ  غايتس لم نطلعه على القرار.

لى التقرنر بالقول، إ  هذه قضنة سناسنة وأمينة حساسة ورد مكتب وزنر الخارجنة اإلسرائنلي ع
 وهياك تيسنق وتعاو  كامل ما بن  غايتس والبند.

 25/10/2021القدس، القدس، 
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 «إرهابية»: أعلمنا واشنطن مسبقًا بتصنيف جمعيات فلسطينية "إسرائيل" .20
بقًا بقرارها تصينف سّت تل أبنب: قالت إسرائنل، النوم )السبت(، إيها أبلغت الوالنات المتحدة مس

، وذلك غداة ايتقاد الخارجنة األمنركنة للخطوة، وفقًا لوكالة «إرهابنة»ميظمات مدينة فلسطنينة 
 الصحافة الفريسنة.

وأعليت وزارة الدفاع اإلسرائنلنة، أمس )الجمعة(، ع  حظر ميظمات المجتمع المديي الفلسطنينة 
التي تصيفها عدة دول « بهة الشعبنة لتحرنر فلسطن الج»السّت على خلفنة صالت مزعومة لها بـ

 «.إرهابنة»غربنة 
تم إعالم مسؤولن  في اإلدارة األمنركنة »لك  مسؤواًل في وزارة الدفاع اإلسرائنلنة قال، السبت، إيه 

 «.مسبقا وحصل تبادل بعض المعلومات االستخبارنة حول هذا الموضوع
 23/10/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 إسرائيلي عن تدمير برج الجالء: االنجاز العسكري لم يكن متناسًبا مع الضرر السياسي ضابط .21

قال ينتسا  ألو  ضابط االحتناط في الجنش اإلسرائنلي، والمسؤول السابق ع  الضفة الغربنة، إ  
عملنة تدمنر برج الجالء الذي نضم مكاتب صحفنة ميها األسوشنتد برس األمنركنة، والجزنرة 

)العدوا  األخنر على قطاع غزة(، شابها الكنثنر م  ” حارس األسوار“نة، خالل عملنة القطر 
 األخطاء.

واعتبر ألو  الذي شارك في التحقنقات المتعلقة بالعملنة ضد غزة، أ  االيجاز العسكري والعملناتي 
 م  عملنة تدمنر البرج لم تك  متياسبة مع الضرر السناسي والدبلوماسي الذي تسببت به.

وأكد ألو  خالل كلمة له في مؤتمر لمعهد دراسات األم  القومي اإلسرائنلي أمس األحد، على أ  
تلك العملنة تسببت بضرر على المستوى السناسي والدبلوماسي، معتبًرا ما جرى بأيه خطأ فادح. كما 

 العبرنة. 12يقلت عيه قياة 
 25/10/2021القدس، القدس، 

 
 بيد تواجه صعوبات أيديولوجية تهدد استقرارهاال –صحف عبرية: حكومة بينيت  .22

قالت صحف عبرنة، النوم االنثين ، إ  الحكومة اإلسرائنلنة الحالنة بزعامة يفتالي بنينت، ويائبه نائنر 
البند الذي سنتولى رئاسة الوزراء بالتياوب، أيها تواجه صعوبات أندنولوجنة داخلنة قد تهدد استقرارها 

ونت على الموازية العامة في الكينست والتي قد تستغلها المعارضة إلسقاط خاصًة مع اقتراب التص
 الحكومة.
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وبحسب صحنفة هآرتس العبرنة، فإيه قبل أسبوعن  م  الموعد اليهائي إلقرار الموازية، فإ  هياك 
ال  سلسلة م  القضانا المنثنرة للجدل بن  أحزاب الحكومة، إال أ  التقدنرات بن  قادة تلك األحزاب أيه

 أحد ميهم سنمتيع ع  التصونت ضد تمرنرها.
ووفًقا للصحنفة، فإ  قضنة بؤرة إفنتار االستنطاينة، وتعزنز البياء في المستوطيات، وا عال  

، وقضانا داخلنة أخرى، جمنعها ملفات باتت تقوض ”إرهابنة“مؤسسات حقوقنة فلسطنينة على أيها 
 استقرار الحكومة.

نمة حزب العمل، منراف منخائنلي وهي وزنرة اليقل والمواصالت، إلى وأشارت الصحنفة إلى أ  زع
جايب زعنم حزب منرتس ينتسا  هورونتز وزنر الصحة، طالبوا خالل اجتماع لقادة أحزاب الحكومة 
أمس األحد، يفتالي بنينت، بتجمند بعض القضانا المنثنرة للجدل، وميها القضانا المتعلقة بالفلسطنينن  

ار وبياء مدرسة دنينة علنها، ومخطط البياء االستنطايي الجدند بالضفة، وكذلك القرار منثل بؤرة إفنت
 ضد المؤسسات الحقوقنة.

 25/10/2021القدس، القدس، 
 

 مؤسسات فلسطينية "إرهابية" 6وزراء إسرائيليون يعارضون قرار حكومتهم تصنيف  ثالثة .23
قرار وزنر دفاع جنش  -النوم األحد-عارض وزنر التعاو  اإلقلنمي اإلسرائنلي عنساوي فرنج 

مؤسسات أهلنة فلسطنينة "ميظمات إرهابنة"، لنصبح بذلك نثالث  6االحتالل بنيي غايتس، اعتبار 
 وزنر إسرائنلي نعارض القرار عالينة.

مؤسسات أهلنة فلسطنينة  6وجاء ذلك في رد لفرنج على سؤال بشأ  رأنه في قرار غايتس اعتبار 
 تماع حكومة االحتالل، بحسب صحنفة "ندنعوت أحرويوت" العبرنة."إرهابنة"، قبل اج

وقال الوزنر اإلسرائنلي "لنست هياك عالقة بن  هذه الميظمات واإلرهاب"، مضنفا "الدولة القونة 
 نجب أ  تعرف كنف تتعامل مع اليقد، هذا هو اختبار قوتيا".
س وحمانة البنئة تمار زايدبرغ )وكالهما وأمس السبت، أعل  وزنرا الصحة اإلسرائنلي ينتسا  هوروفنت

 إضافة إلى عنساوي فرنج م  حزب منرتس النساري(، رفضهما قرار غايتس.
 24/10/2021الجزير.نت، 
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 حزب ميرتس يعلن رفضه للخطوات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين .24
لكل الخطوات حزب منرتس النساري اإلسرائنلي، النوم األحد، ع  رفضها ” إدارة“عبرت ما نسمى 

 التي تتخذها الحكومة اإلسرائنلنة التي تتخذها في األنام األخنرة ضد الفلسطنينن .
ونعتبر حزب منرتس جزء م  االئتالف الحكومي اإلسرائنلي الحالي بنثالنثة وزراء نمنثلويه، في حن  

سابقنن  أ  إدارة الحزب تتشكل م  العشرات م  كبار أعضاء الحزب، بما في ذلك أعضاء حالنن  و 
 في الكينست، وأعضاء المؤتمر العام ومسؤولو  في السلطات المحلنة.

وقالت إدارة الحزب إيها تيظر بقلق تجاه سلسلة الخطوات أحادنة الجايب م  وزراء الحكومة 
 اإلسرائنلنة فنما نتعلق بالسناسة تجاه الفلسطنينن  في الضفة وتوسنع المستوطيات.

عرض للخطر مستقبل دولة إسرائنل واألفق السناسي المستقبلي، هذه اإلجراءات ت“وأضافت إ  
 ”.وتقوض األساس الذي قامت علنه حكومة التغننر

 24/10/2021القدس، القدس، 
 

 المغرب: تل أبيب تدعم حال سلميا لنزاع الصحراء لدى  السفير اإلسرائيلي .25
غرب لم نعن  أي سفنر حتى قال رئنس مكتب االتصال اإلسرائنلي في الرباط دنفند غوفرن  إ  الم

اآل  في إسرائنل، ودافع ع  اتفاق عادل بن  المغرب وجبهة البولنسارنو بشأ  يزاع الصحراء الغربنة 
دو  الحدنث ع  السنادة المغربنة. وتجيب الحدنث ع  شراء المغرب م  عدمه بريامج التجسس 

 اإلسرائنلي بنغاسوس.
في نوم األحد، أوضح دنفند غوفرن  في رد على جواب حول وفي حوار مع وكالة األيباء اإلسباينة إن

وجود تارنخ م  عدمه بشأ  تعنن  المغرب سفنرا في إسرائنل أو تبادل السفراء أي فتح المغرب سفارة 
ال نوجد تارنخ محدد، ولك  كما هو معروف لقد جرى تعننيي ميذ أسبوعن  سفنرا “رسمنا، نقول 

 ”.لمغرب تعنن  سفنر له عما قرنبإلسرائنل في المغرب ويتميى م  ا
 24/10/2021القدس العربي، لندن، 

 
 في تركيا« الموساد»ينفي القبض على شبكة لـ اإلسرائيلي العدو   .26

يفى رئنس لجية الشؤو  الخارجنة والدفاع في الكينست اإلسرائنلي، رام ب  باراك، إلقاء االستخبارات 
 أيقرة، في حدنث للقياة النثاينة عشرة.التركنة القبض على شبكة تجسس إسرائنلنة في 

أّي م  األسماء الميشورة لم نك  لجواسنس إسرائنلنن ، وبالتالي، نجب وضع األمور في »وقال: 
 «.يصابها
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التي تقف وراء هذه القضنة، « إيجازاتها االستخباراتنة»كما رّجح رغبة السلطات التركنة في إظهار 
 «.معلومات كاذبة»حن  إلى آخر إلى يشر  قائاًل إ  هذه الرغبة تدفع أيقرة م 

 25/10/2021األخبار، بيروت، 
 

 مشروع قانون يحظر الترشح للسلطات المحلية لمن يعارض "يهودية الدولة" .27
م مشروع قايو ، أمام ناألحد، تقد ]أمس[ نعتزم عضو الكينست ع  حزب اللنكود إنلي كوهن ، النوم

على أي شخص نيكر ونعارض "تعرنف إسرائنل كدولة اللجية الوزارنة لشؤو  التشرنع، نحظر 
 نهودنة"، م  الترشح للسلطات المحلنة، بحسب ما أفادت صحنفة "معارنف".

وأوضح كوهن  "ال نمك  لميتخبي جمهور في السلطات المحلنة، أ  نعارضوا ونتيكروا إلسرائنل 
 كدولة نهودنة ودنموقراطنة وندعموا أيشطة أعدائها".

القايو  الذي قدمه كوهن ، ل  نسمح لقائمة المرشحن  في ايتخابات السلطات المحلنة ووفقا لمشروع 
إذا كا  هياك في أهدافها وأفعالها، "إيكار وجود إسرائنل كدولة نهودنة ودنموقراطنة، والتحرنض على 

 العيصرنة، ودعم الكفاح المسلح، والتماهي مع دولة معادنة أو ميظمة إرهابنة".
يو  لوزنر الداخلنة صالحنات تقضي بفصل وعزل أي عضو سلطة محلنة نخالف هذه كما نميح القا

 الشروط الواردة في مقترح مشروع القايو .
 24/10/2021، 48عرب 

 
 المصادقة على الخط تين الحكوميتين للمجتمع العربي للتنمية االقتصادية ومكافحة الجريمة .28

طتها الخمسنة لمكافحة العيف والجرنمة في صادقت الحكومة اإلسرائنلنة، مساء األحد، على خ
المجتمع العربي، والتي كايت مسودة مسربة عيها، قد كشفت ع  تفاصنل جدندة حولها، وبخاّصة 

 حول الزج غنر المسبوق لقوات الجنش وعياصر الشاباك إلى الحنز المديي.
في المجتمع العربي، كما صادقت الحكومة على الخطة الخمسنة للتيمنة االجتماعنة واالقتصادنة 

 .2026-2022ملنار شنكل في األعوام  30بقنمة تجاوزت 
" والتي وافقت 922وستحل الخطة الخمسنة الجدندة، محل الخطة الخمسنة السابقة المعروفة برقم "

، وتشمل منزاينات التعلنم والبينة التحتنة، واليقل، 2015علنها حكومة بينامن  يتيناهو في يهانة عام 
 نم، والرعانة االجتماعنة، والتكيولوجنا، والرناضة.والتعل

 3ملنار شنكل، أي ما نقرب م  نثلث منزاينة البريامج بأكملها إلى التعلنم، و 9.4وسنتّم تخصنص 
 ملنار شنكل لقطاع اليقل.



 
 
 
 

 

 19 ص             5665 العدد:             10/25/2021 إلنثين ا التارنخ: 

 

                                    

ملنار  1.7ملنار شنكل، فنما ستبلغ منزاينة السلطات المحلنة  2.8وستبلغ منزاينة قطاع اإلسكا  
 شنكل.

 ملنار شنكل. 1.05ملنار شنكل، ومجال النثقافة والرناضة  1.4أما قطاع الصياعة، فستبلغ منزاينته 
ملنو  شنكل لكل ميهما، في حن   600وسُنخّصص للتكيولوجنا المتقدمة، والصحة والرفاهنة مبلغ 

 ملنو  85ملنو  شنكل لحمانة البنئة، بنيما سنخصص لألم  الداخلي مبلغ  550سنتم تخصنص 
 شنكل.

وتمت المصادقة على خطة "األخ األكبر )ترجمة ع  الُمسّمى بالعبرنة(" للشرطة في مدنيَتي عكا 
، تركنب "عشرات الكامنرات و)يشر( مسّنرات )مزّودة 2022واللد، والتي سنتّم بموجبها في عام 

 بكامنرات كذلك( ستبّث للشرطة، في محاولة للتصدي للجرنمة في المدنيتن ".
الصدد، ذكر المدنر العام لوزارة األشغال العامة، أ  "البريامج التجرنبي، سنتنح أنًضا توفنر  وفي هذا

استجابة أولنة للجرنمة، إلى جايب التعزنز العملناتي للحدود، وهما الضما  العمّلي )للحّد م ( 
 الجرائم التي تتسرب )إلى إسرائنل("، على حّد قوله.

ملنار شنكل"، على أ  تكو  الخطة "متعددة  2.5نة بمبلغ ووفق الخطة، "سنتم تخصنص منزاي
 .2026و 2022السيوات"، لنستمّر العمل بها بن  عاَمي 

وترتكز الخطة على "تعزنز التطبنق )للخطة وبيودها(، بما في ذلك التعدنالت التشرنعنة المطلوبة" 
في المجال( االقتصادي والمتكامل، في هذا السناق، وسنتّم بموجبها، "التركنز على )تطبنق الخطة 

إلى جايب اإليفاذ الجيائي التقلندي"، باإلضافة إلى "زنادة َحْوَكمة وتعاُمل السلطات المحلنة" مع 
 الجرنمة.

للمعاَلجة والوقانة... للشبا  العرب الذن  لم ’ اللنية’كما سُنستخَدم في الخطة "مزنج م  األدوات 
دائم، أو دراسة، أو تدرنب مهيي... واستمرارنة إعادة التأهنل،  نكويوا لوقت طونل، في إطار عمل

 وتعزنز قدرة المجتمع على الصمود... وزنادة التعاو  بن  الوزارات ومراقبة تيفنذ الخطة ع  كنثب".
وتهدف الخطة، إلى "حّل الميظمات اإلجرامنة، والحد م  آنثار الجرنمة والعيف في المجتمع العربي، 

االقتصادنة المتاحة للتيظنمات اإلجرامنة، ورفع الشعور باألم  الشخصي لمواطيي وتقلنص الوسائل 
 إسرائنل بشكل عام، وسكا  اليقب والمواطين  العرب بشكل خاص".

كما تهدف إلى تحقنق "ايخفاض كبنر في عدد األسلحة التي بحوزة المدينن  في المجتمع العربي 
لى( زنادة التعاو  والشراكة بشكل غنر قايويي، وزنادة نثقة الجمهور الع ربي بجهاز إيفاذ القايو ... )وا 

مع ممنثلن  ع  المجتمع العربي، بما في ذلك رؤساء السلطات المحلنة العربنة والُمُد  المعيّي في 
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تيفنذ الخطة... وتقونة المجتمع العربي وتعزنز الصمود المجتمعي في التعامل مع العيف محلنًّا، 
 والجرنمة".واستيكار آنثار العيف 

قة  وستشمل الخطة "عَمل وزارة األم  الداخلي والشرطة اإلسرائنلنة، جيبا إلى جيب مع أيشطة ُميسَّ
بن  المكاتب )الحكومنة( المختلفة، بما في ذلك اإلجراءات التشرنعنة، فضاًل ع  تشكنل ِفرق مشتركة 

 ألسلحة والجرائم االقتصادنة".بن  الوزارات، ستجتمع وستكو  مسؤولة ع  المشاكل المستهَدفة منثل ا
وقال رئنس الحكومة اإلسرائنلنة، يفتالي بنينت، خالل الجلسة التي تّمت خاللها المصادقة على 
الخطة: "النوم يوافق على الخطة الوطينة لمكافحة الجرنمة في )المجتمع( العربي... وتبلغ قنمة 

 ملنار شنكل". 2.5الخطة 
م  جايب واحد، وهذه لنست مهمة الحكومة فقط، إيها هدف  وأضاف بنينت أ  "هذه لنست مهمة

 مشترك للحكومة اإلسرائنلنة مع الجمهور العربي".
وقال إ  "الدولة ستفعل ما ترند، ولك  الشارع العربي نجب أ  نتجاوب... ل  نكو  األمر سهال لك  

 نجب أ  ييجح".
لنف، إّ  "القرار الذي اتخذياه -عومنر باربدوره، قال وزنر األم  الداخلي في الحكومة اإلسرائنلنة، 

النوم هو سابقة، ونشنر إلى أيه م  الواضح للحكومة بأكملها أ  العيف والجرنمة في الشارع العربي 
 نشّكال  خطرا على دولة إسرائنل".

وأضاف أ  "ُأَسر الجرنمة في المجتمع العربي، تمسك بحيجرته )تحيقه(... وسنكو  الجزء األكبر 
ر الحكومة بأكملها م  م  الم همة التيفنذنة ُملقى على عاتق وزارة األم  الداخلي، لك  القرار نسخِّ

َهة يحو هذا الهدف المهم".  خالل العدند م  اآللنات الموجَّ
لنف أّيه "صحنح أ  هذه خطة خمسنة، لك  إذا لم نبدأ االحتواء والتقلنص )تقلنص -وذكر ر بار

  نحدث حتى بعد ذلك. لذلك، سنكو  اختباريا جمنًعا في عام ، فل2022عدد الجرائم( في عام 
 ، وسييجح".2022

 24/10/2021، 48عرب 
 

 الجيش اإلسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من لبنان .29
أعل  الجنش اإلسرائنلي، نوم السبت، إحباط محاولة تهرنب أسلحة ومخدرات في المطلة، قرب 

وقال الجنش اإلسرائنلي إ  قواته أحبطت عملنة تهرنب م   المياطق الحدودنة جيوب لبيا .
كنلوغرامات م  المخدرات،  9رزمة تحتوي على حوالي  21األراضي اللبياينة وصادروا "مسدسن  و
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وأضاف الجنش اإلسرائنلي في بنا  صدر عيه، أيه نعمل على  ألف شنكل". 350تقدر قنمتها بيحو 
 ص "احتمال أ  تكو  المحاولة قد تمت بمساعدة حزب هللا".التحقنق مع م  ميفذي التهري". ونفح

 23/10/2021، 48عرب 
 

 عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى ويؤدون طقوًسا تلمودًية في باحاته .30
اقتحم عشرات المستوطين  النهود، صباح األحد، المسجد األقصى، تحت حمانة : القدس المحتلة

در محلنة، أ  عشرات المستوطين  اقتحموا المسجد وذكرت مصا شرطة االحتالل اإلسرائنلي.
األقصى، م  "باب المغاربة" )إحدى بوابات األقصى في الجدار الغربي للمسجد(، وسط ايتشار 

وأشارت إلى أ  المستوطين  يفذوا جوالت  لشرطة االحتالل في الساحات وعلى بوابات المسجد.
 ي الجزء الشرقي ميه.استفزازنة في باحاته، كما أدوا طقوسا تلمودنة ف

 24/10/2021، قدس برس
 

 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية 1,355تعلن بناء  "إسرائيل" .31
 1,355أكدت وزارة اإلسكا  والبياء اإلسرائنلنة، نوم األحد، عزم الدولة العبرنة على بياء  تل أبنب:

ت الوزارة في بنا  يقلته وكالة الصحافة وقال وحدة سكينة استنطاينة جدندة في الضفة الغربنة المحتلة.
وحدة سكينة في بلدات نهودا والسامرة )االسم التوراتي للضفة الغربنة(  1,355مياقصات »الفريسنة إ  

وستضاف هذه الوحدات السكينة إلى أكنثر م   «.يشرت تحت إشراف وزنر اإلسكا  زئنف إلكن 
ألسبوع على الضوء األخضر اليهائي م  وزارة وحدة استنطاينة م  المتوقع أ  تحصل هذا ا 2,000
في  729وبحسب بنا  الوزارة، سنتم بياء الوحدات الجدندة في سبع مستوطيات، وخصوصًا  الدفاع.

في مستوطية  102في بنت إنل )قرب رام هللا(، و 346مستوطية أرنئنل )شمال الضفة الغربنة(، و
 إلكايا )شمال غربي الضفة الغربنة(.

 24/10/2021، لندن، سطالشرق األو 
 

 ألسرى فلسطينيين في سجن عوفر اإلسرائيلية تقتحم قسماً  "القمع"قوات  .32
التابعة إلدارة السجو  اإلسرائنلنة، اقتحمت ” قوات القمع“رام هللا: قالت هنئة فلسطنينة، األحد، إ  

وسط حالة م  وسط الضفة الغربنة المحتلة، وأجرت عملنات تفتنش داخله، ” عوفر“أحد أقسام سج  
قوات القمع التابعة إلدارة “وأفاد يادي األسنر الفلسطنيي )غنر حكومي( في بنا ، بأ   التوتر تسوده.

( في سج  عوفر، وأجرت عملنات تفتنش واسعة 21سجو  االحتالل، اقتحمت صباح األحد، قسم )
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(، وعلى خلفنة ذلك مواجهة جرت بن  أحد األسرى وسجا  )لم تذكر هونته“وأضاف البنا  أ   ”.فنه
األسرى “وأشار إلى أ   ”.تواصل إدارة السج  تهدندها بإعادة اقتحام القسم وعزل األسنر والتيكنل به

بدورهم رفضوا التهدند بإعادة االقتحام، وتم إغالق السج  بالكامل، كما أرجعوا وجبات الطعام 
 .”كخطوة احتجاجنة، وما تزال حالة م  التوتر تسود أقسام األسرى

 24/10/2021القدس العربي، لندن، 
 

 مقدسي خالل النصف األول من العام الجاري 1,300اعتقال  .33
رصد مكتب إعالم األسرى تصاعدًا كبنرًا في اعتقاالت قوات االحتالل بحق المقدسنن  خالل العام 

ام ( مقدسي م  كافة الفئات خالل اليصف األول م  الع1,300الجاري، والتي طالت ما نزند ع  )
مع التركنز على فئة األطفال. وتركزت االعتقاالت في شهري مانو ونوينو تزامًيا مع االعتداء على 
أهالي الشنخ جراح، ومحاولة طرد السكا  م  ميازلهم. وأوضح إعالم األسرى في بنا  له، النوم 

وأنلول ما  األحد، أ  قوات االحتالل اعتقلت خالل الربع النثالث م  العام أي خالل تموز وأغسطس
م  إجمالي االعتقاالت التي شهدتها األراضي الفلسطنينة  %41مقدسنًا، أي ما يسبته  525نزند ع  

 خالل تلك الفترة.

 24/10/2021، فلسطين أون الين
 

 يتعرضن للقمع والتنكيل أسيرة 33"فلسطين لدراسات األسرى":  .34
نبات في سجو  االحتالل نعاين  سندة فلسطنينة مغ 33قال مركز فلسطن  لدراسات األسرى: إ  

ظروفًا اعتقالنة ومعنشنة قاسنة، ونتعرض  لكل أشكال الظلم واالضطهاد، ونفتقد  ألديى الحقوق 
اإليساينة التي أقرتها القواين  الدولنة. وأكد المركز أ  االحتالل صّعد في األشهر األخنرة م  

نات االقتحام للغرف والتيكنل وسلب ايتهاكاته بحق األسنرات بمصادرة حقوقه ، ومضاعفة عمل
أغراضه  البسنطة وفرض غرامات مالنة علنه  بدعوى مخالفة قواين  السج . مدنر المركز رناض 

أمهات، إضافة إلى  7سندة فلسطنينة ميه   33األشقر أوضح أ  االحتالل نعتقل في سج  الدامو  
 ظمة، ونحرم  م  حقوقه .مسّيات، ومرنضات، وجرنحات، وجمنعه  نتعرض  لحملة قمع مي

 24/10/2021، فلسطين أون الين
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 مستوطنون يسممون آبار مياه الشرب بالضفة المحتلة .35
كشفت صحنفة عبرنة، ع  قنام مجموعات استنطاينة إسرائنلنة بتسمنم آبار مناه : القدس المحتلة

حنفة "هآرتس" في ويبهت ص خاصة بالشرب في بعض المياطق الفلسطنينة بالضفة الغربنة المحتلة.
تقرنر للكاتب اإلسرائنلي جدعو  لنفي، أيه في الوقت الذي تيشغل العائالت الفلسطنينة بجيي الزنتو  

وأضافت: "في السيوات األخنرة،  في موسم قطافه، تتصاعد اعتداءات المستوطين  بحق الفلسطنينن .
وجد أي نوم نمر بدو  هجمات تحول هذا الموسم الجمنل إلى كابوس باليسبة للفلسطنينن ، فال ن

وبحسب إحصائنة  للمستوطين ، وال نوجد صباح بدو  أشجار مقطوعة ومدمرة أو مجردة م  النثمار".
، على ند مئات المستوطين ، الذن  نسرقو  2021آالف شجرة زنتو  عام  8األمم المتحدة، ُدمِّرت 

 يي.أنضا أكناس الزنتو  مم  جيى محصوله م  أبياء الشعب الفلسطن
وم  بن  أعيف جرائم قطعا  المستوطين  بحق الفلسطنينن ، كشفت "هآرتس" ع  تسمنم مجموعات 
استنطاينة آبار مناه فلسطنينة، وأكدت "قنام مستوطين  م  "مزرعة جلعاد"، بإلقاء جنف أغيام في 

مستوطية بئر مناه للمواط  الفلسطنيي المس  إبراهنم صالح م  قرنة "فرعتا" )ال تبعد كنثنرا ع  
 "أرنئنل"(، م  أجل تسمنم البئر".

 24/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االحتالل يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها بنفسها .36
أجبرت قوات االحتالل اإلسرائنلي، نوم السبت، عائلة مقدسنة على هدم ميزلها بيفسها في حي وادي 

وتياقلت ميصات  ى التراخنص الالزمة للبياء.الجوز بالقدس المحتلة، بحجة عدم الحصول عل
عاما، بعد أ   40فلسطنينة مقاطع فندنو تونثق إقدام عائلة جابر على هدم ميزلها المقام ميذ 

أخطرتهم بلدنة االحتالل بهدمه، أو إجبارهم على دفع غرامة مالنة باهظة في حال عدم هدمهم 
 الميزل بأيفسهم.

 23/10/2021. نت، الجزيرة
 

 تناشد: وضعه الصحي سيئ جداً  ةاألسير مقداد القواسم والدة .37
نومًا، إ  يجلها في وضع صحي  95قالت والدة األسنر مقداد القواسمي، المضرب ع  الطعام ميذ 

 سنئ، في ظل مضانقات كبنرة نتعرض لها م  إدارة مستشفى "كابال "، الذي نحتجزه االحتالل فنه.
ي "الفنسبوك"، أ  يجلها في وضع صحي سنئ جدًا، وأضافت، في فندنو مصور على صفحتها ف

وياشدت والدة األسنر  وشعرت خالل زنارته نوم السبت، أ  "أطرافه باردة منثل النثلج ووجهه أصفر".
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القواسمي جمنع "الحقوقنن  واإليساينن " في العالم، للتدخل العاجل للضغط على سلطات االحتالل 
 توالًنا. 95لنوم الـلإلفراج ع  يجلها المضرب ع  الطعام ل

 23/10/2021، قدس برس
 

 المطران عطا هللا حنا: االحتالل يسعى إلى سلخ القدس عن محيطها الفلسطيني والعربي .38
حذر رئنس أساقفة سبسطنة للروم األرنثوذكس، في مدنية القدس المحتلة، المطرا  عطاهللا : رام هللا

القدس ع  محنطها الفلسطنيي والعربي،  حيا، م  سعي االحتالل اإلسرائنلي إلى "سلخ" مدنية
جاء ذلك، في تصرنحات أدلى بها  وتحونل الفلسطنينن  مسلمن  ومسنحنن  إلى أقلنة في المدنية.

المطرا  حيا، خالل لقاء مفتوح عقده يادي "أرض كيعا "، مساء السبت، ع  ُبعد، وعبر تطبنق 
لها"، بمشاركة العدند م  السناسنن  والمفكرن  "كلوب هاوس" بعيوا  "األزمة الفلسطنينة أسبابها وحلو 

وقال حيا: "أخاطبكم م  القدس المدنية التي تحتض  أهم المقدسات اإلسالمنة  الفلسطنينن .
والمسنحنة ويعتبرها عاصمتيا الروحنة والوطينة"، مضنفًا "ال يتحدث ع  فلسطن  وحقيا دو  أ  يؤكد 

وبّن  أ  "سلطات االحتالل التي تعتدي  قط بالتقادم".أ  القدس عاصمتيا وحق العودة الذي ال نس
على مقدساتيا وأوقافيا اإلسالمنة والمسنحنة ال تمنز بن  مسلم ومسنحي"، مشنرا إلى "أييا كفلسطنينن  

وأضاف: "م  واجبيا  مستهدفو  وُنراد ليا أ  يرحل أو يتحول إلى أقلنة في مدنيتيا المقدسة".
م  أجل تكرنس نثقافة األخوة والتالقي والتعاو  والتفاعل م  أجل كمسنحنن  ومسلمن  أ  يعمل 

 قضنتيا وشعبيا".
 23/10/2021، قدس برس

 
 آالف تصريح جديد لعمال بناء من الضفة 9سلطات االحتالل ُتعلن منح  .39

وكاالت: أعليت سلطات االحتالل اإلسرائنلي، أمس، "توسنع حصة العمال الفلسطنينن   -تل أبنب 
فلسطنيي إضافنن   9,000بياء"، موضحة أيه "اعتبارًا م  األسبوع الحالي سنسمح لـفي قطاع ال

ألف عامل في قطاع البياء، كايت سلطات  15بالعمل في إسرائنل"، وذلك م  بن  تصارنح لـ
جاء ذلك بحسب بنا  صدر ع  مكتب  االحتالل قد أعليت، في تموز الماضي، عزمها إصدارها.

 ."وحدة تيسنق أعمال الحكومة اإلسرائنلنة في األراضي المحتلة"المتحدث باسم ما تسمى 
 25/10/2021، األيام، رام هللا
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 السيسي يكرم إثنين من ضباط الشرطة الفلسطينية الدارسين في مصر .40
ضباط الشرطة  العربنة ضابطن  م كرم الرئنس عبد الفتاح السنسي رئنس جمهورنة مصر : القاهرة

وذكرت إدارة العالقات العربنة. ي كلنة الشرطة المصرنة بجمهورنة مصر الفلسطنينة الدارسن  ف
العامة واإلعالم في الشرطة أ  هذا التكرنم جاء لتفوقهما األكادنمي والمهيي خالل دراستهما في 

 .ةالكلن
 24/10/2021، القدس، القدس

 
 طوة مرفوضة ومدانةخفي الضفة  وحدات استيطانية جديدة "إسرائيل"بناء ": الخارجية األردنية" .41

حذرت وزارة الخارجنة األردينة، السلطات اإلسرائنلنة م  بياء وحدات استنطاينة جدندة في : القدس
وأكد الياطق الرسمي باسم الوزارة، في بنا  نوم األحد، أ  المضي قدما  األراضي الفلسطنينة المحتلة.

ندة خطوة مرفوضة ومداية وتمنثل خرقا آالف وحدة استنطاينة جد 3بالمصادقة على تيفنذ خطة لبياء 
وشدد على أ  سناسة االستنطا  اإلسرائنلنة في  للقايو  الدولي وقرارات مجلس األم  ذات الصلة.

األراضي الفلسطنينة المحتلة، سواء بياء المستوطيات أو توسعتها أو االستنالء على األراضي أو 
نة تقوض جهود التهدئة وفرص حل الدولتن  تهجنر الفلسطنينن ، هي سناسة ال شرعنة وال قايوي

 وتحقنق السالم الشامل والعادل.
 24/10/2021، القدس، القدس

 
 كشف تفاصيل جديدة حول "شبكة الموساد" التي فككتها المخابرات التركية .42

مس، تفاصنل جدندة في أعقاب أ ]أول[ وكاالت: كشفت صحنفة "صباح" التركنة، -القدس أيقرة،
وأشارت  يسبت لهم السلطات التركنة العمل لصالح جهاز الموساد اإلسرائنلي. شخصاً  15اعتقال 

الصحنفة إلى أ  "أحد العمالء الذي ُرمز له بـ )ر.أ.أ( أقّر بارتباطه بالموساد اإلسرائنلي في عام 
وأضافت الصحنفة إ  "عيصًرا آخر أشارت له بالرمز )أ.ر.أ( قال إ  مهامه في تركنا كايت  ".1999
قل بن  المجمعات السكينة النثرنة في ميطقة باشاك شهنر ومعانية أسماء أصحاب البنوت العرب التي

( WI-FI Collectorواستخدم العمنل )أ.ر.أ( تطبنق ) في هذه البيانات م  خالل صيادنق البرند".
 ليقل المعلومات ع  ساكيي البنوت العرب وأخذ أجرته المالنة م  الموساد عبر العملة الرقمنة

 المشّفرة "بنتكون ".
وكا  العمنل المذكور نملك مكتًبا الستكمال إجراءات اإلقامة والسك  وم  خالل عمله كا  نيقل 
 المعلومات ع  العرب والفلسطنينن  بشكل خاص إلى جهاز "الموساد"، وفق ما كشفت الصحنفة.
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الذي ُرمز له بـ )أ.ز( وكشفت الصحنفة ع  "ضابط الموساد اإلسرائنلي المسؤول ع  شبكة العمالء 
 ع  موقع إقامته في مدنية دوسلفولد في ألماينا".

 24/10/2021، األيام، رام هللا
 

 واإلمارات توقعان اتفاق "الممر األخضر" "إسرائيل" .43
وقعت إسرائنل واإلمارات، األحد، اتفاق "الممر األخضر" الذي نسمح لم  تلقوا اللقاحات : زن  خلنل

ووقع  يا، بحرنة التيقل بن  البلدن ، واالعتراف المتبادل بشهادات التلقنح.المضادة لفنروس كورو 
االتفاق وزنر الصحة اإلسرائنلي "ينتسا  هوروفنتس" مع يظنره اإلماراتي عبد الرحم  ب  محمد 

وقال هوروفنتس: "سعدت هذا الصباح  العونس، بحسب تغرندة لألول في حسابه على موقع تونتر.
وأضاف: "نسمح االتفاق  ي اإلماراتي على اتفاق الممر األخضر بن  البلدن ".بالتوقنع مع يظنر 

بحرنة التيقل بن  إسرائنل واإلمارات، واالعتراف المتبادل بشهادات اللقاح دو  حجر صحي 
 وبنروقراطنة".

 24/10/2021لألنباء، وكالة االناضول 
 

 "إسرائيل"يدعو دوال عربية للعودة عن التطبيع مع  خامنئي .44
دعا المرشد األعلى اإلنرايي علي خاميئي، نوم األحد، دوال عربنة إلى العودة ع  "الخطأ الكبنر" 

 الذي ارتكبته م  خالل تطبنع عالقاتها مع إسرائنل، وذلك وفق ما جاء في تصرنحات متلفزة.
طهرا  وقال خاميئي خالل استقباله المشاركن  في المؤتمر الدولي للوحدة اإلسالمنة التي تيظمه  

سيونا تزاميا مع ذكرى المولد اليبوي "نجب على الحكومات التي ارتكبت في المدة األخنرة خطأ كبنرا 
وأذيبت وطّبعت مع الكنا  الصهنويي الغاصب والظالم أ  تتراجع وتعود ع  هذا اليهج"، وأضاف 

  "علنهم أ  نعّوضوا ع  هذا الخطأ الكبنر وهذه الحركة ضد الوحدة اإلسالمنة".
ورأى خاميئي أ  "قضنة فلسطن  هي المؤشر الرئنسي على اتحاد المسلمن . إذا تحقق االتحاد 
بنيهم، فإ  القضنة الفلسطنينة سُتحل بالتأكند على أفضل وجه"، مضنفا "كلما زادت جدنتيا في هذه 

 القضنة م  أجل إحناء حقوق الشعب الفلسطنيي، اقتربيا م  اتحاد المسلمن ".
 24/10/2021الجزيرة. نت، 
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 منًعا لضرب جنوده ةبوتين طلب من بينيت توخي الحذر خالل الهجمات في سوري .45
ذكرت إذاعة الجنش اإلسرائنلي، نوم األحد، أ  الرئنس الروسي فالدنمنر بوتن ، : ترجمة خاصة

طلب م  رئنس الوزراء اإلسرائنلي يفتالي بنينت خالل لقائهما في مدنية سوتشي الروسنة، توخي 
ويقلت اإلذاعة ع   حذر خالل الهجمات الجونة التي تيفذ في سورنا ميًعا لضرب الجيود الروس.ال

مسؤول إسرائنلي قوله، أراد الروس ميا توخي الحذر حتى ال نتم استهداف جيودهم في سورنا، مشنًرا 
 إلى أ  بنينت يقل رسالة تأكند أ  إسرائنل تتوخي الحذر الشدند خالل هجماتها.

 24/10/2021، لقدسا، القدس
 

 مؤسسات فلسطينية كـ"منظمات إرهابية" "إسرائيل"هيئة عربية تدين تصنيف  13بيان لـ  .46
حزبا وميظمة م  دول عربنة مختلفة، األحد، تصينف إسرائنل  13أدا  : تويس/ نامية سالمي

ئات، ويشره جاء ذلك في بنا  مشترك وقعته تلك الهن لمؤسسات فلسطنينة مدينة كـ"ميظمات إرهابنة".
والهنئات الموقعة على البنا  هي،  حزب العمال التويسي )نساري( عبر صفحته على فنسبوك.

"العمال التويسي"، و"اليهج الدنمقراطي المغربي"، و"الجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن "، و"الجبهة 
لدنمقراطي األرديي"، الدنمقراطنة لتحرنر فلسطن "، و"الوحدة الشعبنة الدنمقراطي األرديي"، و"الشعب ا

مورنتاينا"، و"الشنوعي اللبيايي"، و"التحالف الشعبي االشتراكي المصري"،  -وحركة "يستطنع
و"الشنوعي السوري الموحد"، و"اإلرادة الشعبنة السوري"، و"الحركة التقدمنة الكونتنة"، و"الميبر 

 التقدمي البحرنيي".
 24/10/2021لألنباء، وكالة االناضول 

 
 اإلسرائيلي في المغرب: تل أبيب تدعم حال سلميا لنزاع الصحراء السفير .47

في حوار مع وكالة األيباء اإلسباينة إنفي نوم األحد، أوضح رئنس مكتب  حسن  مجدوبي:-ليد 
االتصال اإلسرائنلي في الرباط دنفند غوفرن  في رد على جواب حول وجود تارنخ م  عدمه بشأ  

ال نوجد تارنخ “تبادل السفراء أي فتح المغرب سفارة رسمنا، نقول  نل أوإسرائتعنن  المغرب سفنرا في 
محدد، ولك  كما هو معروف لقد جرى تعننيي ميذ أسبوعن  سفنرا إلسرائنل في المغرب ويتميى م  

 ”.المغرب تعنن  سفنر له عما قرنب
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إسرائنل دولة “ وفي إجابة لسؤال شائك حول موقف إسرائنل م  سنادة المغرب على الصحراء قال 
دنمقراطنة تسايد كل قرار سلمي لليزاع. إسرائنل، مبدئنا، تؤند المفاوضات المباشرة بن  األطراف 

 ”.المعينة باليزاع. األساس هو إنجاد حل سناسي سلمي لكل اليزاعات
 24/10/2021القدس العربي، لندن، 

 
 ةتركيا تدين خطة االحتالل لبناء وحدات استيطانية جديدة بالضف .48

أدايت تركنا، السبت، خطة االحتالل اإلسرائنلي، بشأ  الموافقة على بياء وحدات استنطاينة : أيقرة
وقالت وزارة الخارجنة التركنة، في بنا : "يدن  خطة  جدندة في الضفة الغربنة األسبوع القادم.

ند في مختلف ميزل جد 100آالف و 3المجلس األعلى للتخطنط اإلسرائنلي بشأ  الموافقة على بياء 
وأشارت إلى أ  محاولة االحتالل ميع  المستوطيات اإلسرائنلنة بالضفة الغربنة األسبوع القادم".
ميظمات حقوقنة فلسطنينة في قائمة  6أيشطة حقوق اإليسا  في األراضي المحتلة بإدراج 

يهاء السناسات "التيظنمات اإلرهابنة"، تتعارض مع حقوق اإليسا  والقايو  الدولي. وأكدت ضرورة إ
األحادنة وغنر القايوينة، بما في ذلك توسنع المستوطيات التي تلحق الضرر برؤنة حل الدولتن  

 الذي نعد الخنار الوحند لتسونة عادلة ودائمة وشاملة للصراع.
 24/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 كم لرد نا المدمرعن ميزانية العدو الستهداف النووي: وف روا أموال مسؤول إيراني .49

دعا أمن  المجلس األعلى لألم  القومي اإلنرايي، علي شمخايي، العدو اإلسرائنلي، إلى توفنر 
الكنا  الصهنويي بأي عدوا  »التمونل إلصالح األضرار الياجمة ع  رد إنرا  المدمر، إذا ما قام 

 م  تخصنص منزاينة بدالً «: »توتنر»وغرَّد شمخايي على  «.ومغامرة ضد الجمهورنة اإلسالمنة
ملنار دوالر لألعمال الشرنرة ضد إنرا ، نجب على الكنا  الصهنويي التفكنر لتوفنر  1.5بقنمة 

تمونل بعشرات اآلالف م  الملنارات م  الدوالرات إلصالح األضرار التي ستيجم ع  رّد إنرا  
 «.المدمر

 24/10/2021، بيروت، األخبار
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 ت غير قانونية وتشكل عقبة أمام السالم ويجب أن تتوقف فوراوينسالند: جميع المستوطنا .50
أعربت األمم المتحدة، ع  "بالغ قلقها" إزاء إعال  إسرائنل ع  طرح مياقصات لبياء وحدات 

 استنطاينة جدندة في الضفة الغربنة المحتلة.
في أصدره في وقال المبعوث األممي لعملنة السالم في الشرق األوسط، تور ونيساليد، في بنا  صح

وحدة استنطاينة جدندة في الضفة،  1300أعقاب إعال  إسرائنل، ع  طرح مياقصات لبياء يحو 
"يعرب ع  القلق" إزاء إعال  السلطات اإلسرائنلنة، ع  مياقصات لبياء وحدات استنطاينة جدندة، 

 واستمرار التوسع االستنطايي في الضفة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقنة".
ضاف: "أكرر أ  جمنع المستوطيات غنر قايوينة بموجب القايو  الدولي، وال تزال تشكل عقبة وأ

 كبنرة أمام السالم، ونجب أ  تتوقف على الفور".
 25/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
  منظمة أمريكية تطالب "غوغل" و"أمازون" بإلغاء عقدهما مع جيش االحتاللأربعون  .51

ميظمة أمنركنة، شركتي "أمازو " و"غوغل"، بالتخلي ع  عقدهما مع  40طالبت أكنثر م  : واشيط 
وأعليت الميظمات، ع  وقوفها إلى جايب موظفي الشركتن  الذن  طالبوا  جنش االحتالل اإلسرائنلي.

 إدارتنهما بالتوقف ع  تمكن  قمع حكومة االحتالل للفلسطنينن .
جبارهم على وأشارت إلى أ  "أمازو  " و"غوغل" تسهال  على حكومة االحتالل مراقبة الفلسطنينن  وا 

ترك أراضنهم، مؤكدة ضرورة استخدام التكيولوجنا للجمع بن  الياس، ولنس تمكن  الفصل العيصري 
 والتطهنر العرقي.

 24/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بحق ست من مؤسسات المجتمع المدني "ئيلإسرا""الصداقة البلجيكية الفلسطينية" تدين قرار  .52
أدايت جمعنة "الصداقة البلجنكنة الفلسطنينة"، قرار إسرائنل بحق ست م  مؤسسات المجتمع المديي 

ودعت جمعنة الصداقة البلجنكنة الفلسطنينة" في بنا   الفلسطنيي، ووصفها بأيها "ميظمات إرهابنة".
 إلى التفاعل بحزم مع هذا اإلجراء.لها، مساء النوم السبت، المجتمع الدولي، 

وأوضح رئنس جمعنة الصداقة البلجنكنة الفلسطنينة السنياتور بننر جااليد: "إ  االعتبارات المزعومة 
التي ُطرحت لتبرنر اإلجراء ال تخدع أحدًا، ولطالما استخدمت إسرائنل االتهام الباطل باإلرهاب 

لتي تحارب االحتالل سلمنًا وتقدم الدعم للسكا  إلضعاف ميظمات المجتمع المديي الفلسطنيي، ا
 الذن  نعايو  ميه، "بمقاننسها غنر المسبوقة.



 
 
 
 

 

 30 ص             5665 العدد:             10/25/2021 إلنثين ا التارنخ: 

 

                                    

وطالب جااليد، الحكومة البلجنكنة بأ  تعبر ع  رفضها باستدعاء سفنرها في تل أبنب واستدعاء 
بشكل السفنر اإلسرائنلي في بروكسل، وأ  تطالب الحكومة اإلسرائنلنة بالتراجع ع  هذا القرار 

 عاجل، وا عادة التأكند على دعمها للمجتمع المديي الفلسطنيي.
 23/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الموصالحة .53

 د. محمد المدهو 
لقد تأكد لألطراف كافة وخاصة مصر أ  عباس سبب تدمنر المصالحة وخاصة بعد إلغائه 

البنت الفلسطنيي، وذلك لخوفه الشدند م  حماس وفوزها،  االيتخابات التي منثلت بوابة أمل لترتنب
فضاًل ع  سلوكه الفوقي المعتاد مع جمنع خصومه، وخشنته أ  ُندرج في الحصار وفقدا  دوره وم  
الواضح أ  تأنثنر مصر على عباس تضاءل، لعدم توفر قدره سناسنة ومالنة لدعم المصالحة، فضاًل 

صار وصواًل لفرض الشروط، وتضننق أفق التحرك الضنق ع  هاجس اإلخوا ، وضغط تشدند الح
أساًسا، وما نلزمه ذلك م  العمل على الخروج م  عيق الزجاجة وفق سناسة "إبقاء الرأس فوق 
الماء"، خاصة في ظل حرص ال تخطئه العن  على إحداث ايهنار اقتصادي في غزة على طرنق 

 االيهنار االجتماعي والصراع الداخلي.
دارة الوضع الراه   وأمام هذا عادة التموضع، وا  الركود في المصالحة ال بد م  التقننم المستمر لها، وا 

بحكمة وتواز  نميع الرضوخ ونكشف السوءة، والتقدم خطوة خطوة بنثقة، مع التزام المسؤولنة، وخاصة 
 في ظل تراجع شعبي مخنف في مستوى النثقة وحالة إحباط متزاندة.

ر في المصالحة بجدنة ومسئولنة، مع تأكند أ  المصالحة لنست بن  حماس ودعوتيا قائمة لالستمرا
يما تضم المجموع الوطيي والمجتمعي، ولك  الجهة التي تمنثل جهة تيفنذنة مسئولة  وفتح فقط وا 
الرئنس ع  رفع الخطوات االيتقامنة، وأ  تعزنز الموقف اإلنجابي مسؤولنة جماعنة، بإيقاذ 

وم  الضروري أ  نلتقي علنها الجمنع لترمنم البنت الفلسطنيي بكل  االيتخابات بكل مراحلها،
 مكوياته.

جاء إلغاء االيتخابات صاعق تفجنر غنر مألوف وخطر في العالقة الداخلنة، ومع تأكنديا أ  
الخالف السناسي ندار بالحوار، وأ  هذا اإللغاء مدا ، والمتهم الرئنس صاحب قرار اإللغاء الذي 

ساحة، وتقع علنه مسئولنة الترمنم، خاصة في ظل خطاب إعالمي متردد مرنب نخرج أعاد توتنر ال
أحنايا ع  جمنع القنم وقواعد الدبلوماسنة واألعراف الوطينة. وفي مواجهة هذا التدهور نجري سباق 
مع الزم  لألجهزة األمينة في الضفة إلحكام القبضة على مشهد الضفة المتوتر بعد اغتنال يزار 
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وحتى ُنكشف المستور ونسقط القياع ع  الوجوه واألندي اآلنثمة سنبقى فتنل الصاعق في بيات. 
الضفة قابل الشتعال غنر مسبوق في مواجهة االحتالل والتيسنق األميي كمشروع خنايي، ومهم 
تمام مراسم إسدال الستار ع  جرنمة أرهقت كاهل حقوق اإليسا   كشف القتلة ومحاكمتهم وا 

 شرخ االيقسام، وأضعفت الحق الفلسطنيي في مواجهة عربدة االحتالل. والحرنات وفاقمت
المجلس الوطيي واللجية التيفنذنة نمنثل خنال مآتة وفزاعة، مع علم الجمنع أيه مجلس متهالك هرم ال 
نمنثل اليسنج الوطيي، وتجمعات شعبيا الفلسطنيي في الشتات بدأت تلملم متفرق أمرها بعنًدا ع  

لدهر وشرب، بل إ  الجبهة الشعبنة كنثايي أكبر فصنل في الميظمة أعليت في وقت جسم أكل علنه ا
سابق مقاطعتها المجلس الوطيي الفزاعة، وم  هيا فإ  مصالحة جادة عيوايها الرئنس ايتخاب مجلس 
وطيي فلسطنيي نعند االعتبار لقضنة فلسطن  كقضنة تحرر وطيي وخالص م  االحتالل ولنست 

 خصنة هامة تدخل عبر الحالبات االحتاللنة.ارتزاق وبطاقات ش
في المقابل نحاول أ  نوهم أبو ماز  يفسه أو الشعب الفلسطنيي أيه نستعد للدخول في معركة مع 
االحتالل وأمرنكا مشهًرا في كل مرة فزاعة محكمة الجيانات، ولكيه ال نطلق اليار إال على غزة، 

 نة االحتالل.ونمارس علًيا حصار غزة الذي نخدم في اليها
الخرق في جدار الموصالحة بنِّ  وجهة الخرق معلومة والعودة إلى الترمنم واضحة ظاهرة والمطلوب 

 جرأة في اتخاذ القرار بترمنم البنت الفلسطنيي بكل مكوياته.
 24/10/2021فلسطين أون الين، 

 
 الساعة الرملية آخذة في النفاد .54

 يبنل عمرو
إيذار الرئنس محمود عباس الذي حدَّد مهلَته بسية كي تيسحب م   تتعامل إسرائنل بخبث ودهاء مع

األراضي الفلسطنينة المحتلة، وا   لم تمتنثل لإليذار فسنكو  في ِحلٍّّ م  االتفاقات المبرمة معها 
 ومركزها اتفاقات أو تفاهمات أوسلو.

، وذلك لسببن : األول إيذار الرئنس عباس تمَّ تجاهُله تمامًا م  إسرائنل حتى على الصعند الصحافي
لجعل اإليذار مجرد خطوة م  جايب واحد، أما عدم التعاطي معه فنقصد ميه تخفنض مستوى جدنة 

 التعامل الدولي.
واآلخر أ َّ إسرائنل وميذ سيوات طونلة خلت، هي م  قامت أساسًا بالتحلل م  االتفاقات والتعاطي 

كغطاء لسلوكها العدوايي، وتهمل ما ال تحتاج إلنه معها بصورة ايتقائنة، تأخذ ميها ما تحتاج إلنه 
 بميطق القوة المتفوقة والغاشمة.
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كايت صرخة الرئنس عباس والتي وصفها بالمبادرة، هي األكنثر تعبنرًا ع  نأسه م  كل م  لهم 
صلة بالعملنة السناسنة، وبتراتبنة ميطقنة تقف على رأس القائمة اإلدارة األمنركنة التي تبّيت ورعت 
لت وتراخت واستيكفت، ونلي االنثيتن  المجتمُع الدولي الذي بدا رغم  وتخّلت. وتلنها أوروبا التي موَّ

 عضونته في اللجية الرباعنة كما لو أ  ال ياقة له وال جمل.
«. بالضحنة الفلسطنينة»كل ذلك صبَّ في الطاحوية اإلسرائنلنة التي حظنت باستفراد يموذجي 

قدر م  اإلعاقة الفعالة، سوى م  بعض تصرنحات دولنة ال تسم  وال  بحنث تتصرَّف م  دو  أي
 تغيي م  جوع، وم  مبادرات فلسطنينة شعبنة في األساس.

وقصر المدة بسية لعلَّه نوقظ اليائمن  أو الذن  لدنهم ذرائع « الصرخة»الرئنس عباس أطلق المبادرة 
روا مواقفهم قنَد أيملة، فهم نعرفو  جندًا وهو متعددة، مع علمه وهو المجرب بأ َّ الُمخاطبن  ل  نغنّ 

نعرف أيَّهم نعرفو  أ َّ إيذار السية ال روافع له، وأ َّ تجاهل إسرائنل له جاء بفعل فهمها لمنزا  القدرة 
 ولنس لمنزا  الحق والعدالة.

 إسرائنل ماضنة في خططها بأقل قدر م  اإلعاقة، والفلسطنينو  ماضو  في صرخاتهم بأقل قدر
م  االستجابة، أما السية التي ستمرُّ كلمح البصر، فهي باليسبة إلسرائنل مجرد وقت افتراضي، 
ولكيه في الواقع الفعلي مفتوح على الزم  بال يهانة، وخاللها ل  تتوقَّف عجلتها ع  الدورا  باتجاه 

ينن  وأرضهم وكل إكمال أجيدتها الهادفة إلى تحونل االحتالل إلى سنطرة طونلة األمد على الفلسطن
 مقدراتهم.

الرئنس عباس لمَّح أو صرَّح بأ  كل الخنارات مفتوحة أمامه إذا لم تيسحب إسرائنل خالل السية 
ذا ما ُطرح السؤال في حال ايتهاء السية م  دو  أ  تفعل إسرائنل غنر ما تفعل اآل  فما  المحددة، وا 

 الذي نمك  أ  نحدث؟
لسطنينو  ع  قرار التقسنم بدناًل ع  أوسلو، وقد نتحدَّنثو  ع  حل بميطق المطالبات قد نتحدَّث الف

« أمنركا أو أوروبا أو غنرهما منثالً »الدولة الواحدة بدناًل ع  حل الدولتن ، وقد نتدخَّل طرف دولي 
فنطرح مبادرة لنس هدفها تحقنق حل، بل تجدند السية إلى أجل غنر مسمى، وهادي عمرو جاهز 

 ات.لزنارة أو عدة زنار 
الطبقة السناسنة الفلسطنينة تعنش ولنس بالضرورة تعمل تحت أسقف ميخفضة وضم  هوامش 
ضنقة، وبآلنات قلنلة التأنثنر والجدوى لكنثرة ما تم اللجوء إلنها، كالدعوة إلى اجتماعات على مستونات 

ا القدنمة عدة، أو استئياف مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل، أو التوجه إلى أمنركا لسداد دنويه
 المتراكمة لمصلحتهم، أو أوروبا التي لم تفلح في زم  الخنر حتى تفلح في زم  النباب.
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الفلسطنينو  بفعل إيذار السية أو م  دويه بحاجة إلى رافعتن ، إ  لم ُتخرجاهم م  حالة الالجدوى 
ى وال ُنمّل م  المفروضة علنهم أو التي فرضوها على أيفسهم فم  أجل بقائهم في المعادالت: األول

التذكنر بها وهي يصنحة فلسطنينة عربنة دولنة تدعوهم إلى ترتنب بنتهم الداخلي م  كل اليواحي، 
ولنس بالتخلص م  االيقسام فقط، واألخرى علنهم بالسلوك واألداء إقياع العالم لنس بالمطالبات 

م، وحتى اآل  ال جدند والتصرنحات والصرخات والمياشدات، بأيهم جدنرو  بتجدند تبينهم ودعمه
 على مستوى هاتن  الرافعتن .

 إ  ساعة الزم  الرملنة سرنعة ومحاندة، بل إيَّها آخذة فعاًل باليفاذ م  دو  أ  يرى جدندًا.
 25/10/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 اإلسرائيلي؟ -بينيت: لماذا غاب ملف الصراع الفلسطيني  -بوتين  .55

 هايي حبنب
جرت، وللمرة األولى، بن  الرئنس الروسي بوتن  ورئنس الحكومة اإلسرائنلنة في المباحنثات التي 

بنينت، تم تياول أكنثر م  ملف على رأسها الملفا  السوري واإلنرايي والقضانا المتعلقة بملف 
 -اإلرهاب، وكا  م  المستغرب إلى حدٍّ ما عدم تياول هذه المباحنثات ملف الصراع الفلسطنيي 

ما أبدته موسكو أكنثر م  مرة ع  اهتمامها بهذا الملف م  خالل دعواتها المتكررة اإلسرائنلي، رغم 
لعقد مؤتمر دولي برعانتها في موسكو، وكذلك دعوتها لعقد لقاء مباشر بن  يتيناهو عيدما كا  رئنسًا 

، وال نمك  تفسنر هذا التجاهل م  قبل موسكو 2018للحكومة اإلسرائنلنة والرئنس عباس في العام 
تحدندًا، إاّل أّ  الرئاسة الروسنة تستجنب م  الياحنة العملنة لتجاهل هذا الملف، خاصًة وأّ  
الحكومات اإلسرائنلنة رفضت بشكلٍّ متكرر االستجابة للدعوات الروسنة، إضافة إلى ذلك فإ  تجاوزه 

ت حول القضانا م  قبل روسنا نفتح الطرنق أكنثر أمام تعزنز عالقاتها مع إسرائنل، كما أّ  الخالفا
المنثارة في المباحنثات خاصة حول إنرا  وسورنة باإلمكا  إنجاد صنغة للتفاهم حولها، باستنثياء ملف 

 اإلسرائنلي. -الصراع الفلسطنيي 
قبل قمة سوتشي بن  بوتن  وبنينت، خص وزنر الخارجنة الروسي سنرغي الفروف صحنفة 

ستئياف العالقات الدنبلوماسنة بن  موسكو وتل ال 30بمقال بمياسبة الذكرى الـ« ندنعوت أحرويوت»
أبنب وبالتزام  مع مباحنثات سوتشي، وتياول المقال في فقرته األولى الموقف الروسي التقلندي م  

اإلسرائنلي: حل الدولتن ، ودعم مفاوضات مباشرة بن  الفلسطنينن   -الصراع  الفلسطنيي 
عنة الدولنة بالتعاو  مع ميدوبي جامعة الدول العربنة، واإلسرائنلنن ، والعمل م  خالل اللجية الربا
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إاّل أّ  كل ذلك نجب أ  نأخذ باالعتبار بصورة أساسنة المصالح األمينة إلسرائنل كمبدأ ال نمك  
 التهاو  إزاءه.

إذًا، فالمصالح األمينة إلسرائنل هي يقطة تقاطع كافة المبادرات والدعوات المتعلقة بملف الصراع 
اإلسرائنلي م  وجهة يظر روسنة، وهي التي تتحكم بطبنعة العالقات مع الجايبن . وقد  -ي الفلسطني

في عهد الرئنس  2009رأنيا أيه وفي كافة الحروب التي شيتها إسرائنل على قطاع غزة ميذ العام 
مندفندنف والحروب التالنة في عهود بوتن ، بما فنها الحرب األخنرة قبل بضعة أشهر، حاولت 

كو أ  تيأى بيفسها ع  موقف حاسم وتلعنثمت وهي تحمل المسؤولنة حنيًا لصوارنخ المقاومة، موس
وحنيًا آخر ضرورة حفاظ إسرائنل على أميها والرد على مصادر الخطر، دو  تجاهل بعض 
التصرنحات التي ال ترقى إلى المسؤولنة الرسمنة التي دعت إلى إداية إسرائنل وتحمنلها مسؤولنة 

يتائجها، إاّل أّ  ذلك ظّل في سناق تهدند العملنة السلمنة وعقبات أمام الجهود لعقد الحروب و 
مفاوضات نثيائنة، مع تكرار الحدنث ع  ضرورة االلتزام بقرارات الشرعنة الدولنة، وفي هذا السناق 

ذلك  الموجهة للعالم العربي تشنر إلى أيها أخذت ميحى مختلفًا،« روسنا النوم»فإ  متابعة فضائنة 
 أيها في سناق برامجها االخبارنة وتحقنقاتها كايت في الغالب األعم تدعم الموقف الفلسطنيي.

مع ذلك، ال بد م  التذكنر بأ  روسنا قد اتخذت موقفًا حازمًا رافضًا لقرارات الرئنس األمنركي 
ينة، ودعم السابق دويالد ترامب، وأكدت موقفها التقلندي لالعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطن

تسونة تؤدي إلى قنام دولة فلسطنينة مستقلة، وأّ  موسكو تقف ضد كل القرارات التي تتخذ م  
جايب واحد، وذلك في سناق ردها على خطة ترامب الرامنة إلى االستحواذ على ما تبقى م  األرض 

 الفلسطنينة لصالح االستنطا  اإلسرائنلي.
ة المصلحنة بالدرجة األولى، وهي تدرك أيها لنست بدناًل إّ  الموقف الروسي تحدده طبنعة العالق

ع  الدور األمنركي، وأّ  دورها على هذا الملف مرفوض بالقطع م  قبل إسرائنل، ومع أ  الدور 
األمنركي تراجع إلى حدٍّ كبنر على هذا الملف في عهد والنة باند ، فإ  موسكو ال تعتبر يفسها 

 -قضانا المتعلقة بالشرق األوسط عمومًا والصراع الفلسطنيي بدناًل، وتتلخص مواقفها إزاء ال
اإلسرائنلي بخاصة على تواز  نقوم على دعم وتعزنز دورها في الميطقة، م  خالل دور إقلنمي 
فاعل على الساحات التركنة والسورنة واإلنراينة، وهذا الدور نتطلب توافقات ومصالح متبادلة مع 

ذا ما  ساسنًا ال نمك  تجاهل دوره وتأنثنره الكبنر في خارطة الميطقة.إسرائنل، باعتبارها العبًا أ وا 
اإلسرائنلي في خطابه أمام الجمعنة  -تجاهل بنينت جوهر الصراع المتمنثل بالملف الفلسطنيي 

 العامة، كذلك فعل بوتن  عيدما استجاب لهذا التجاهل في مباحنثات سوتشي!
 24/10/2021األيام، رام هللا، 
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 ـو!لـــ ىـائــس، حـــتــقــرار بـ .56
 ألو  بيكاس
قرار وزنر الدفاع الذي هو قرار لحكومة اسرائنل، بتصينف واعتبار الميظمات الست الفلسطنينة 
للمجتمع المديي وحقوق اإليسا  ميظمات إرهابنة لها عالقة بالجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن  والتي 

ار لم نتم تبرنره كما نجب، وغاب عيه بصورة بارزة هو قرار بائس. هذا القر « تدمنر اسرائنل»هدفها 
 العقل السناسي السوي أو األخذ في الحسبا  اعتبارات الربح والخسارة.

إ  حكومة أعليت ع  أيها ل  تيشغل بالموضوع الفلسطنيي م  اجل الحفاظ على سالمتها واتحادها 
 األعمال الدولي.تعمل كل ما في استطاعتها م  أجل إعادة الفلسطنينن  إلى جدول 

وحكومة تمتيع ع  القنام بعملنة سناسنة بذرنعة، لنس غنر مبررة، أيه في المياخ الحالي فإ  الوضع 
تفعل كل ما في استطاعتها م  اجل المس بهذا الوضع الراه . هذا  –الراه  هو البدنل األفضل 

 القرار هو عكس أهداف الحكومة تماما.
المعلومات االستخبارنة التي كايت في أساس القرار واألدلة دو  الدخول إلى جودة ومصداقنة 

نعتقد أ  هذه الميظمات أو بعضها تشكل أي تهدند لألم  القومي؟ هل  أحدالداعمة له، فهل هياك 
نعتقد احد بجدنة أ  األمر نتعلق بميع تدمنر دولة إسرائنل؟ ليفترض، لغانات هذا الموضوع، أ  

م  بنيهم الفرع  –والدالئل دامغة وأ  أعضاء في هذه الميظمات  المعلومات االستخبارنة واضحة
حولوا أمواال للجبهة  –الفلسطنيي لالتحاد الدولي لحقوق الطفل واتحاد لجا  المرأة الفلسطنينة 

الشعبنة، وهي تيظنم معارض للسلطة الفلسطنينة تمنز باختطاف الطائرات في السبعنينات، وم  
 شهد الفلسطنيي كميظمة لها نثقل بعد اتفاقات أوسلو.ياحنة فعلنة اختفى م  الم

االدعاء هو أ  أموال تبرعات مصدرها دول أوروبنة وميظمات حقوق إيسا  دولنة وميظمات مجتمع 
مديي أوروبنة تم تحونلها بصورة غنر قايوينة للجبهة الشعبنة واستخدمت م  اجل بيى تحتنة ارهابنة، 

 ت سجياء أمينن .تجيند يشطاء وتحونل أموال لعائال
بالتأكند هذا ادعاء مهم وله وز ، بالتأكند عيدما نتم اعتبار الجبهة الشعبنة تيظنما إرهابنا حتى في 

 الوالنات المتحدة وكيدا وأوروبا.
الذي م  شأيه أ  « المغلف االستخباري»إذا األمور هكذا فأن  المادة االستخبارنة المجرمة؟ أن  

 دولنة؟ لماذا لم نتم اعتقال رؤساء هذه الميظمات وتقدنمهم للمحاكمة؟. نرافق كل قرار له تداعنات
عيدما تم تشكنل هذه الحكومة غنر المتجايسة تم االتفاق بإجماع كل مكوياتها على أ  االيشغال 

 سنؤجل. –واتخاذ القرارات في مواضنع مختلف علنها 
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ء ما ولنس م  اجل شيء ما. لقد كا  في هذا ميطق سناسي كبنر. تشكلت هذه الحكومة ضد شي
لقد تشكلت م  اجل الدفاع ع  الدنمقراطنة واستبدال حكم شكل حسب رأي مكوياتها تهدندا مباشرا 

 وفورنا على الدنمقراطنة اإلسرائنلنة.
هذا جند. ولك  الفلسطنينن  غنر موقعن  على االتفاقات االئتالفنة، والواقع غنر مصغ للحاجات 

هياك  –الذي كا  مسرورا بأغلبه الستبدال يتيناهو  –كومة ولصبر العالم والمصالح السناسنة للح
 تارنخ يهانة صالحنة.

اتخذ القرار على خلفنة غناب مطلق لعملنة سناسنة، أو حتى يوانا حسية سناسنة بن  اسرائنل 
ك أي والفلسطنينن . ميذ تشكنل الحكومة شاهد العالم سناسة رسمنة السرائنل تقول إيه ل  نكو  هيا

عملنة سناسنة، واطلع على تصرنح لرئنس الحكومة نقول إيه ل  تيشأ دولة فلسطنينة، واطلع على 
كبدنل ع  عملنة سناسنة أو حتى « تقلنص اليزاع»يظرنة ضبابنة لنس لها عالقة بالواقع بشأ  

ات، وقد شهد انضا بياء في المستوطي ، الورنث غنر الرسمي للعملنة السناسنة.«ادارة اليزاع»
واستمرار وهم أ  العالقات مع اتحاد االمارات هي بدنل للفلسطنينن ، وباألساس اطلع على عشرات 
األفالم القصنرة بوتنرة شبه نومنة ع  عيف الجنش االسرائنلي والمستوطين  برعانة الجنش 

 عالم.االسرائنلي ضد الفلسطنينن . دو  عالقة بمسألة م  هو على حق في أي حدث، هذا ما نراه ال
لنس لمبادرة سناسنة التي  وباألحرى، «الدولتن »ال أحد نطالب اسرائنل بالتزام فوري وفعلي بيموذج 

في يهانتها نكو  هياك تأسنس لدولة فلسطنينة. العالم السناسي نصل بالتدرنج إلى استيتاج أيه لنس 
دولة »  مصنرها سنكو  هياك أي احتمالنة سناسنة أو اقتصادنة أو جنوغرافنة لدولة فلسطنينة، وأ

م  لحظة تأسنسها. كما نبدو، الحدنث ندور ع  تطور انجابي لصالح اسرائنل، الذي نعيي « فاشلة
 تخفنف الضغط م  اجل الدخول إلى عملنة سناسنة استراتنجنة.

ولك  فعلنا إسرائنل ال تفعل أي شيء. فقد امتيعت ع  ملء هذا الفراغ وهي ال تستغل الفرصة م  
بدائل معقولة. بدال م  ذلك هي تفعل العكس تماما: تركز االهتمام وتجذب التركنز على  اجل طرح

 مسألة االحتالل، وهكذا فإيها تشعل االدعاءات بشأ  كويها دولة ابرتهاند.
 هذا ادعاء غنر صحنح بصورة واضحة، لك  قرار منثل القرار الحالي نعزز ذلك في يظر الميتقدن .

حسب الردود علنه ولنس حسب التخطنط والتيفنذ  –رار بطرنقة معاكسة نمك  أنضا أ  يفحص الق
 المعنبن .

ذا كا  أعضاء الكويغرس نيتقدو  « تطالب بتوضنحات»إذا كايت وزارة الخارجنة األمنركنة  وا 
ذااسرائنل على حساباتهم في تونتر  كايت اوروبا تطالب بتفسنرات، فما الذي كسبته اسرائنل سوى  وا 

 لموضوع ترند أ  ترفعه ع  جدول االعمال؟  جذب ايتقاد 
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هل كل ذلك أل  وزنر الدفاع اقتيع بأ  الجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن  تشكل تهدندا وجودنا فورنا 
 سرائنل؟.إعلى 

 «هآرتس»
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