
     
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
  

 

 المقبرة اليوسفية لمجابهة تجريف إلى االنتفاض في وجه االحتاللحماس تدعو 

 إلى فتح معابر غزة واحترام القانون الدولي "إسرائيل"غوتيريش يدعو 

 في خطابه باألمم المتحدة عباسبدء العمل بالخطوات التي أعلن عنها األحمد: 

 دعم إسرائيلي لالنقالب في السودان: "البرهان أقرب إلى التطبيع"

 ليس معاداة للسامية "إسرائيل"أكاديمي عالمي يؤكدون أن انتقاد  500

سللللللطات االحلللللتالل تجلللللدد تجريلللللف 
 ةة في القدس المحتلالمقبرة اليوسفي
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  السلطة:
 5 التي تقوم بفضح جرائم االحتالل المؤسسات من المؤسسات األهلية: نقف مع وفدا  عباس يستقبل   2.
 5 للحفاظ على حل الدولتين واشنطنويدعو  لالستيطاناشتية يرحب بالموقف األوروبي الرافض   3.
 5 في خطابه باألمم المتحدة عباسالعمل بالخطوات التي أعلن عنها  األحمد: بدء  4.
 6 المجلس الوطني يخاطب برلمانات العالم لوقف جرائم االحتالل في فلسطين  5.
 7 بحر يهاتف رئيس لجنة الصداقة الفلسطينية في البرلمان النيجيري  6.
 7 : ضم الضفة االختبار النهائي لجدية الموقف الدولي من حل الدولتينالفلسطينية" الخارجية"  7.
 8 النائب "عطون" يدعو لحراك شعبي ورسمي يردع االحتالل في القدس  8.
 8 من معركة الوجودأبو هولي: الحفاظ على الهوية الفلسطينية جزء   9.

 8  : كل مؤسسات السلطة ووزاراتها لم تنشر موازناتها "أمان"  10.
 

  المقاومة:
 9 المقبرة اليوسفية لمجابهة تجريف إلى االنتفاض في وجه االحتاللحماس تدعو   11.
 9 رات مطروحة على الطاولة والقيادة لن تقبل ببقاء الوضع الراهنالعالول: كل الخيا  12.
 9 بدران: جهود حماس ترتكز على تفعيل المقاومة في الميادين كافة  13.
 10 بكفاءة أجهزة االستخبارات التركية ونجاحها في كشف خلية الموساد الرشق يشيد  14.
 10 هنية بقائمة الشخصيات اإلسالمية الخمسين األكثر تأثير ا في العالم  15.
 11 : اإلعالن عن وحدات استيطانية جديدة جريمة تتطلب مواجهتها بالمقاومة الشاملة"الشعبية"  16.
 11 إيرانوفد قيادة حماس يختتم زيارته إلى   17.
 11 حركة الجهاد من  ا  أسير  26إدارة سجون االحتالل تنهي عزل   18.
 12 مبعدو المهد يطالبون المقاومة بإدراج قضيتهم في صفقة التبادل  19.
    

  :اإلسرائيليالكيان 
 12 في السودان: "البرهان أقرب إلى التطبيع" دعم إسرائيلي لالنقالب  20.
 13 غزة ربع مليار شيكل لتأمين مستوطنات غالف. خشية من صواريخ المقاومة..  21.
 14  اإلسرائيلية معاريف: تعليق التدريبات في القوات الخاصة البحرية  22.
 14 غوالن: قرار غانتس بحق المؤسسات الفلسطينية كان متسرع ا  23.
 14 بدء مناورات إسرائيلية بغالف غزة  24.
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 15 سنوات 3قد تصل إلى ذروة  "إسرائيل"تقديرات: أسعار الوقود في   25.
 

  :األرض، الشعب
 15 "العليا" اإلسرائيلية تنظر في التماس عائلة الدويك ضد قرار إخالئها من سلوان  26.
 15 إصابات بمواجهات مع االحتالل في بلدة يعبد  27.
 16 : تسوية أراضي القدس مشروع استعماري خبيث ظاهره مدني عصري"مدار"  28.
خطارات بوقف البناء  29.  16 إصابات في مواجهات مع االحتالل خالل عمليات اقتحام.. هدم منشآت وا 
 16 من طلبات الفلسطينيين لفالحة أراضيهم في منطقة التماس %73يرفض  االحتالل  30.
   
  مصر:

 17 ناقصات لبناء مستوطنات في الضفةم "إسرائيل"مصر تنّدد بطرح   31.

 17 الرئيس المصري يعلن إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البالد  32.
 

  عربي، إسالمي:
 18 قائد سالح الجو اإلماراتي يحضر مناورات عسكرية في "إسرائيل"  33.
 18 رائيل" تلغي تحذير السفر إلى المغرب"إس  34.
 18 اتفاق إسرائيلي بحريني على االعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد كورونا  35.
 19 "سانا": عدوان صهيونّي جديد في جنوب سورية فجر اليوم  36.
 19 تصدٍّّ إيرانّي لطائرات إسرائيلية فوق سوريةإعالم إسرائيلي:   37.
 19 الجامعة العربية: المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أرض فلسطين المحتلة جميعها غير شرعية  38.
 20 مؤسسات أهلية فلسطينية 6"التعاون اإلسالمي" تستنكر قرار االحتالل ضد   39.
 20 الجامعة العربية تحذر من التداعيات الخطيرة لتفاقم الحالة الصحية لألسرى المضربين  40.
 21 محمد بن راشد: عندما تحضر فلسطين يحضر التاريخ وتتجلى الحضارة واألرض المقدسة  41.

 
  دولي:

 21 إلى فتح معابر غزة واحترام القانون الدولي "إسرائيل"يدعو غوتيريش   42.

 22 األمم المتحدة: تصنيف المؤسسات السّت "إرهابية" يقّوض حقوق اإلنسان بشكل خطير  43.

 22 مهم في دعمنا لحل الدولتين االتحاد األوروبي: تمويلنا لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني عنصر  44.

 23 إلى وقف البناء االستيطاني "إسرائيل"االتحاد األوروبي يدعو   45.
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 23 بشأن تصنيف مؤسسات فلسطينية كل"إرهابية" "إسرائيل"واشنطن تؤكد مجّددا : لم ُنبلَّغ من   46.

 23 فلسطينية بأنها "إرهابية"حقوقية لمؤسسات  "إسرائيل"خبراء األمم المتحدة يدينون تصنيف   47.

 24 ليس معاداة للسامية "إسرائيل"أكاديمي عالمي يؤكدون أن انتقاد  500  48.
 

  حوارات ومقاالت
 24 إحسان الفقيه... ة وفق أطروحة المفكر محمد عمارةأسلمة القضية الفلسطيني  49.
 27 محمد عايش... مالحظات مهمة… العمل الفلسطيني في الخارج  50.
 28 روغل الفر... للن تلقلوم دوللة فلللسلطليلنليلة، نلقلطلة!  51.

 
 30 :يركاريكات

*** 
 
 
 
 
 
 
 

 ة في القدس المحتلة سلطات االحتالل تجدد تجريف المقبرة اليوسفي .1
"األيام": جددت بلدية االحتالل وما تسمى سلطة الطبيعة اإلسرائيلية، أمس، تجريف أرض  -القدس 

ى وقال الحاج مصطف المقبرة اليوسفية في القدس الشرقية المحتلة قبل وضع حديد في محيط المقبرة.
أبو زهرة، رئيس لجنة رعاية المقابر اإلسالمية في القدس، إن قوات من الشرطة ترافقها طواقم من 

وأضاف إن الطواقم اإلسرائيلية  بلدية االحتالل وسلطة الطبيعة اإلسرائيلية اقتحمت المقبرة أمس.
 .جددت تجريف المقبرة غير آبهة بوجود مقابر للشهداء والموتى المسلمين في المقبرة

واعتدت شرطة االحتالل على عدد من المواطنين إلجبارهم على المغادرة بعد أن كانوا قد وصلوا 
وقامت جرافة إسرائيلية بتجريف األرض توطئة  للتعبير عن احتجاجهم على استمرار تجريف المقبرة.

 إلقامة حديقة توراتية في المكان.
 26/10/2021، رام هللا، األيام
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 التي تقوم بفضح جرائم االحتالل المؤسسات المؤسسات األهلية: نقف مع وفدا منعباس يستقبل  .2
ئيس محمود عباس، مساء يوم االثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، وفًدا الر استقبل : وفا –رام هللا 

من المؤسسات األهلية الفلسطينية، ضم مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، والحركة العالمية للدفاع 
فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان  -فالعن األط

 للبحوث واإلنماء.
وقال ، إن القرار اإلسرائيلي الذي وصف هذه المؤسسات الفلسطينية باإلرهابية، مرفوض ومدان، 

االحتالل وكشفها  ونحن جميًعا نقف مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم
 وأضاف سيكون هناك تحرك فلسطيني رسمي على الساحة الدولية للتصدي لهذا القرار. أمام العالم.

بدورهم، أكد أعضاء الوفد على استمرار مؤسساتهم بالقيام بواجباتها تجاه فضح جرائم االحتالل بحق 
المستمر مع مؤسسة الرئاسة  أشاروا، إلى أنهم سيستمرون بالتواصل والتنسيقو  الشعب الفلسطيني.

 والمؤسسات الرسمية والقوى الوطنية لتحدي هذا القرار اإلسرائيلي المخالف لكل القوانين.
 25/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 للحفاظ على حل الدولتين واشنطنويدعو  لالستيطاناشتية يرحب بالموقف األوروبي الرافض  .3

رحب رئيس الوزراء محمد اشتية، بالبيان الصادر عن االتحاد األوروبي والذي اعتبر  وفا: – رام هللا
فيه االتحاد المستوطنات في األراضي المحتلة غير شرعية، داعيا إسرائيل لوقف بناء المستوطنات 

ي وحدة ف 83وحدة جديدة في الضفة الغربية و 1,300وعدم المضي قدًما في العطاءات المعلنة لبناء 
 القدس الشرقية.

وطالب اشتية، الذي بدأ يوم االثنين جولة أوروبية لحشد الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني 
وقضيته العادلة، الواليات المتحدة والدول األوروبية بضرورة اتخاذ مواقف حازمة لوقف التوسع 

ما أكدتا حرصهما على االستيطاني في األراضي المحتلة للحفاظ على حل الدولتين، الذي طال
 حمايته.

 25/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 في خطابه باألمم المتحدة عباساألحمد: بدء العمل بالخطوات التي أعلن عنها  .4
قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام األحمد،  :وفا –رام هللا 
ع القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس يوم األحد جاء تتويجا الجتماعي اللجنتين التنفيذية إن اجتما
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للمنظمة، والمركزية لـ"فتح" اللذين عقدا خالل العشرة أيام األخيرة، بعد خطاب الرئيس في الجمعية 
 العامة لألمم المتحدة.

ن: "ان االجتماع ضم أعضاء وأضاف األحمد في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطي
من اللجنتين التنفيذية، والمركزية، واألمناء العامين للفصائل، وقادة من األجهزة األمنية، وشخصيات 

  مستقلة".
أطلع الحضور على ما جرى في االجتماعين السابقين من قرارات، باعتبارها  عباسوأشار إلى أن 

تحرير تحمل رسائل إلى العالم تؤكد أن الخطوات التي الخطوة األخيرة قبل انطالق وفود من منظمة ال
 أعلن عنها الرئيس خالل خطابه في األمم المتحدة سيتم بدء العمل بها كخطة عمل منذ اآلن.
وأضاف: "سنطالب بدولة واحدة ديمقراطية إذا لم يتم االلتزام بحل الدولتين"، منوها إلى أنه سيتم بدء 

يتوجه الوفد األول إلى موسكو برئاسة الرئيس محمود عباس، خالل توجه الوفود إلى الخارج، حيث س
 أيام.

وفي سياق آخر، أكد األحمد أنه سيتم البدء بحوار ثنائي وثالثي شامل بين فصائل منظمة التحرير 
تمهيدا لحوار وطني شامل بين الجميع، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد االسالمي، وصوال إلى 

 حدة الوطنية.تحقيق الشراكة والو 
 25/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المجلس الوطني يخاطب برلمانات العالم لوقف جرائم االحتالل في فلسطين .5

خاطب المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداتها واألمين العام لألمم  :وفا -رام هللا 
كات سلطات االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين، وسط صمت دولي، المتحدة بشأن وقف جرائم وانتها

قامة دولته المستقلة  سعيا منها لحرمان شعبنا من حقه في تقرير مصيره، وعودته إلى أرضه، وا 
 وعاصمتها القدس.

وأوضح رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في رسائل بعثها إلى رؤساء االتحادات، والجمعيات 
يمية العربية، واإلسالمية، والمتوسطية، واإلفريقية، والالتينية، والبرلمان األوروبي البرلمانية اإلقل

واالتحاد البرلماني الدولي، ولرؤساء برلمانات: أنه خالل الشهر الجاري تصاعدت وتيرة بناء 
المستوطنات، في ظل حكومة المستوطنين بزعامة نفتالي بينيت، إلى جانب هدم المنازل، والتهجير 

 سري، واالستيالء على األراضي، خاصة في مدينة القدس المحتلة.الق
 25/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 بحر يهاتف رئيس لجنة الصداقة الفلسطينية في البرلمان النيجيري .6
داقة ، رئيس لجنة الص)اإلثنين( هاتف النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، اليوم

الفلسطينية النيجيرية في البرلمان النيجيري النائب د. يونس أبو بكر، والذي يرأس أيًضا منطقة 
إفريقيا في رابطة برلمانيون ألجل القدس. وثمن بحر دور نيجيريا في دعم القضية الفلسطيني. ودعا 

ينها جهود نيجيريا في النائب أبو بكر لزيارة فلسطين وغزة خصوًصا، مرحًبا بالجهود اإلفريقية ومن ب
 رفض قبول دولة االحتالل كعضو مراقب في االتحاد اإلفريقي.

بدوره شكر أبو بكر مبادرة بحر باالتصال والتواصل، وشدد على مواصلة الجهود البرلمانية النيجيرية 
 في دعم ومناصر الشعب والقضية الفلسطينية في المحافل الدولية والمنتديات اإلفريقية والدولية،

 شاكًرا دعوته لزيارة فلسطين ومنبًها إلى عزمه تشكيل وفد برلماني نيجيري لزيارة قطاع غزة قريًبا. 
 25/10/2021، فلسطين أون الين

 
 : ضم الضفة االختبار النهائي لجدية الموقف الدولي من حل الدولتينالفلسطينية" الخارجية" .7

إن الحكومة اإلسرائيلية تجاوزت جميع الخطوط قالت وزارة الخارجية والمغتربين،  :وفا –رام هللا 
الحمراء وغيرت بشكل نهائي قواعد اللعبة السياسية التي اعتمدت على االتفاقيات الموقعة بشكل 

ممارساتها العملية على األرض، والتي تسعى خاللها لتغيير الواقع التاريخي  خاللنهائي، من 
القدس لصالح االحتالل، وفرض وقائع جديدة ُيصبح معها  والقانوني القائم في الضفة الغربية بما فيها
 .الحديث عن حل الدولتين دربا من الخيال

وأضافت في بيانها، يوم االثنين، ان الحكومة اإلسرائيلية تواصل حربها المفتوحة على الوجود 
ميق الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة "ج" بأشكال وعناوين وتدابير مختلفة، عن طريق تع

وحدة استيطانية  1300وتوسيع االستيطان بشكل علني كما هو حال اإلعالن مع مناقصات بناء 
 .جديدة في الضفة

وحملت الوزارة المجتمع الدولي واالدارة األميركية المسؤولية تجاه هذه االنتهاكات االسرائيلية، مطالبة 
لفعل الحقيقي عبر اتخاذ االجراءات مجلس األمن الدولي بالخروج عن صمته واالنتقال إلى مربعات ا

 .2334العملية الرادعة والكفيلة بتنفيذ القرارات االممية ذات الصلة وبمقدمتها القرار 
 25/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 النائب "عطون" يدعو لحراك شعبي ورسمي يردع االحتالل في القدس .8
دعا النائب المقدسي أحمد عطون إلى ضرورة وجود : فلسطيني لإلعالمالمركز ال –القدس المحتلة 

حراك شعبي ورسمي يردع االحتالل، ليعلم بوجود رقيب عليه ويحسب ألف مرة كل خطوة وأي 
في األرض المقدسة. وتعقيبًا على يجرى من انتهاك لحرمة قبور يهدف لتغيير الواقع انتهاك 

"عطون" كل من يستطيع الوصول إلى القدس للتصدي المسلمين في مقبرة اليوسفية، طالب 
 لالحتالل، وتعزيز صمود المقدسيين.

 25/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أبو هولي: الحفاظ على الهوية الفلسطينية جزء من معركة الوجود .9
أحمد أبو أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون الالجئين  :وفا –رام هللا 

هولي أن "حماية الهوية الفلسطينية والحفاظ على الموروث الفلسطيني من السرقة والزوال والضياع 
هي جزء من معركة الوجود الفلسطيني، التي ستبقى على سلم أولويات الرئيس محمود عباس 

لمية لحماية وشدد في كلمة ألقاها في "القمة العا ومنظمة التحرير الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني".
التراث الفلسطيني" التي نظمتها، اليوم االثنين، هيئة التوجيه السياسي والوطني بالشراكة مع حركة 
التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وملتقى القدس عبر تطبيق "زوم"، على أن "شعبنا لم يفقد بوصلته 

وسيواجه كل محاوالت اجتثاثه من الوطنية ولم يستسلم للسياسات اإلسرائيلية إللغاء هويته الوطنية، 
 أرضه ومحو وجوده بكل قوة وصالبة".

 25/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 : كل مؤسسات السلطة ووزاراتها لم تنشر موازناتها  "أمان" .10
أمان أن  أظهرت بيانات االئتالف من أجل النزاهة والمساءلةم: المركز الفلسطيني لإلعال -رام هللا 

جميع المؤسسات العامة التي تقدم خدماتها للجمهور، بما فيها الوزارات، لم تنشر موازنتها العامة 
 للجمهور لالطالع.

وبحسب "أمان"؛ فإن من المؤسسات التي لم تنشر موازنتها العامة: مجلس الوزراء، ووزارات العمل، 
الداخلية، والتعليم العالي، والمالية، وشؤون والصحة، والعدل، واالتصاالت، والتنمية االجتماعية، و 

 المرأة، والحكم المحلي، وغيرها من الوزارات األخرى.
 25/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 المقبرة اليوسفية لمجابهة تجريف إلى االنتفاض في وجه االحتاللحماس تدعو  .11
حمادة إن تواصل اعتداءات  قال الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس المحتلة محمد

 االحتالل على حرمات المقابر، وما يجري اليوم في المقبرة اليوسفية هو جريمة بشعة.
وأوضح حمادة في تصريح صحفي أن االعتداء على المقبرة اليوسفية يأتي ضمن سلسلة الجرائم التي 

قامة حدائق ترتكبها قوات االحتالل ضد مقابر مدينة القدس المحتلة وتشمل تجريف الق بور ونبشها، وا 
نشاء مقابر يهودية "وهمية" ال أساس لها.  يهودية، إضافة إلى عمليات تزييف وا 

وأكد أن هذه الجريمة الصهيونية دليل صارخ على وحشية االحتالل الذي طالت اعتداءاته على 
المسجد األحياء واألموات من أبناء الشعب الفلسطيني، في سبيل تهويد القدس والسيطرة على 

 األقصى المبارك.
ودعا حمادة أبناء شعبنا إلى االنتفاض في وجه االحتالل، واالحتشاد عند المقبرة اليوسفية لمجابهة 

 التجريف، وردع االحتالل عن مواصلة جريمته.
 25/10/2021موقع حركة حماس، 

 
 اهنالعالول: كل الخيارات مطروحة على الطاولة والقيادة لن تقبل ببقاء الوضع الر  .12

ناقش  )اإلثنين( قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إنَّ اجتماع القيادة أمس :وفا –رام هللا 
كلمة الرئيس محمود عباس أمام األمم المتحدة التي شكلت صرخة في وجه العالم والتنكر للحقوق 

ة لن تقبل ببقاء الفلسطينية وعدم وجود أي حراك لفتح أفق لحل سياسي، باإلضافة إلى أنَّ القياد
الوضع الراهن على ما هو عليه وااللتزام باالتفاقيات الموقعة مع االحتالل مع استمراره بتجاوزها 

 وعدم االعتراف بها.
وأضاف العالول في حديث إلذاعة صوت فلسطين صباح يوم اإلثنين، انَّ كلَّ الَخيارات مطروحة 

ع االحتالل ووقف االعتراف بإسرائيل والذهاب إلى على الطاولة وتتضمن إلغاء االتفاقيات الموقعة م
 قرارات الشرعية الدَّولية للوصول إلى حل ٍّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

 25/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بدران: جهود حماس ترتكز على تفعيل المقاومة في الميادين كافة .13
أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف : ني لإلعالمالمركز الفلسطي -رام هللا 

العالقات الوطنية في حماس، يوم االثنين، تمسك الحركة بالمقاومة بأشكالها كافة، والوحدة الوطنية 
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جاء ذلك في كلمة لبدران خالل مشاركته في مهرجان بعنوان "سيف القدس" نظمته  طريًقا للتحرير.
 جامعة بيرزيت. الكتلة اإلسالمية في

وأشار إلى أن أهداف ومساعي حماس في هذه المد ة منصب ة على تفعيل المقاومة بجميع أشكالها 
وتابع: "نتشرف بحركة حماس أن نتصدر ميدان المقاومة، فالضفة الغربية  وفي كل الميادين.

دة للمقاومين، وبير زيت لها من الم واقف الدالة على خصوًصا صاحبة ميادين في المقاومة، وهي وال 
نهاء االنقسام حقيقة ال شعاًرا؛ حتى يتفرغ  ذلك". وشدد على أن حماس تسعى إلى ترسيخ الوحدة وا 

 الجميع لمقاومة االحتالل.
 25/10/2021، غزة، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بكفاءة أجهزة االستخبارات التركية ونجاحها في كشف خلية الموساد الرشق يشيد .14

تب السياسي في حركة حماس، عزت الرشق، أن الخلية التابعة لجهاز األمن أكد عضو المك
الخارجي في دولة االحتالل "الموساد"، التي أعلنت أنقرة ضبطها ألخيرا "كانت تستهدف تركيا، 

وأضاف في تصريحات وتستهدف رصد ومتابعة الفعاليات والنشاطات السياسية الداعمة لفلسطين". 
"إرهاب االحتالل متوقع في كل زمان ومكان.. إنهم ال يقيمون بااًل لسيادة أي  لوكالة "قدس برس" أن

دولة في مقابل تنفيذ جرائمهم" وفق تعبيره، مشيرا إلى أن جهاز األمن الخارجي اإلسرائيلي "يستهدف 
 باستمرارٍّ المقاومة وقياداتها والشخصيات الوطنية الفلسطينية".

بارات التركية ونجاحها في كشف خلية الموساد "بكل فاعلية وأشاد الرشق بكفاءة أجهزة االستخ
مشددا على أن "مواقف تركيا والرئيس أردوغان تجاه الشعب الفلسطيني متقدمة وداعمة إلى واقتدار"، 

 أبعد حد للحقوق المشروعة لشعبنا". 
 25/10/2021قدس برس، 

 
 ي العالمهنية بقائمة الشخصيات اإلسالمية الخمسين األكثر تأثير ا ف .15

اختير رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : المركز الفلسطيني لإلعالم –عمان 
 -فئة الحك ام والسياسيين -"حماس" إسماعيل هنية، ضمن قائمة الشخصيات اإلسالمية الخمسين 

عدها المركز وجاء هنية في المركز العشرين بالقائمة التي أ  .2022األكثر تأثيرًا في العالم لسنة 
 ( ويقع مقره في العاصمة األردنية عم ان.MABDAالملكي للبحوث والدراسات )
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وشملت القائمة عشرات القادة والزعماء المسلمين والعرب تصدرهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، 
 والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

 25/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 : اإلعالن عن وحدات استيطانية جديدة جريمة تتطلب مواجهتها بالمقاومة الشاملة"يةالشعب" .16
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم اإلثنين، إعالن سلطات  :دوت كوم” القدس“ -غزة

وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية ما هو إال   1300االحتالل طرح مناقصات لبناء نحو 
ة تتطلب مالحقتها كما كل مشاريع االستيطان، في محكمة الجنايات الدولية والعمل على جريمة جديد

 مواجهتها بالمقاومة الشاملة ضد االحتالل وفي القلب منها المقاومة المسلحة.
كل هذه المشاريع تؤكد من جديد على إيغال العدو في تعميق مشروعه “وقالت الجبهة في بيان لها، 

طاني االجالئي في فلسطين، وفي إطار سياسية ممنهجة ومتواصلة منذ بدء االستعماري االستي
االحتالل للوصول إلى محطته النهائية بتواطؤ ودعم واسع من اإلدارات األميركية الُمتعاقبة والدول 

 ”.الغربية المنحازة للكيان
 25/10/2021القدس، القدس، 

 
 وفد قيادة حماس يختتم زيارته إلى إيران .17

حركة "حماس" الذي ترأسه رئيس مكتب العالقات العربية واإلسالمية في الحركة د. خليل  اختتم وفد
وضم الوفد كاًل من اإلخوة أسامة حمدان، وأبو أحمد جمال، ود. خالد  الحية زيارته إلى إيران.

وشارك وفد الحركة في مؤتمر الوحدة اإلسالمية الذي نظمه  القدومي ممثل حركة حماس في إيران.
جمع العالمي للتقريب بين المذاهب اإلسالمية بمناسبة المولد النبوي الشريف. وأجرى وفد حماس الم

عدة لقاءات مع القائمين على المؤتمر، وفي مقدمتهم الشيخ حميد شهرياري، األمين العام لمجمع 
من  التقريب، كما أجرى لقاءات أخرى مع المسؤولين اإليرانيين والضيوف المشاركين في المؤتمر

 دول أخرى.
 25/10/2021موقع حركة حماس، 

 
 الجهاد حركة من  ا  أسير  26إدارة سجون االحتالل تنهي عزل  .18

أسيًرا من "حركة الجهاد اإلسالمي" كانوا في سجون  26أنهت إدارة سجون االحتالل عزل : رام هللا
لشهداء واألسرى رسالة، نقلتها مؤسـسـة مهـجـة القدس لجاء ذلك في  عسقالن والنقب والجلمة.
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جاء نتيجة رضوخ " الجهاد"أن إنهاء عزل أسرى  "مهجة القدس"وأوضحت . والجرحى، يوم االثنين
إدارة سجون االحتالل لمطالب أسرى الحركة بعد خوضهم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام للمطالبة بإنهاء 

 6سجن جلبوع في من م الهجمة المسعورة التي استهدفتهم بعد نجاح األسرى الستة بانتزاع حريته
 أيلول/ سبتمبر الماضي.

 25/10/2021، قدس برس
 

 مبعدو المهد يطالبون المقاومة بإدراج قضيتهم في صفقة التبادل .19
وم اإلثنين، قيادة المقاومة بضرورة إنهاء يطالب مبعدو كنيسة المهد،  :دوت كوم” القدس“ -غزة

وأشار المبعدون  ة تبادل األسرى المقبلة.قضية االبعاد من خالل إدراج ملف المبعدين ضمن صفق
في بيان لهم، إلى أنهم تلقوا سابًقا وعوًدا بهذا الخصوص، مشيرين إلى أن قضيتهم وطنية بامتياز 

 38، استشهد أحدهم في منفاه وأصبح هناك 39إلى أنهم حين أبعدوا كان عددهم  واولفت وهي إنسانية.
، حتى أصبحوا عائالت 200هم ليصبح العدد اإلجمالي نحو مبعًدا انضم لهم الحًقا زوجاتهم وأبنائ

 بأكملها مهجرة عن مسقط رأسهم بيت لحم.
 25/10/2021القدس، القدس، 

 
 دعم إسرائيلي لالنقالب في السودان: "البرهان أقرب إلى التطبيع" .20

ا أفاد تنظر إسرائيل بعين الرضا لالنقالب العسكري على السلطة االنتقالية في السودان، بحسب م
اإلثنين، الفتا إلى انتقادات إسرائيلية للموقف الذي ات خذته واشنطن إزاء  تقرير صحافي نشر يوم

 اإلجراءات التي أعلن عنها القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان.
در إسرائيلي ونقل التقرير الذي أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم" عبر موقعها اإللكتروني، عن "مص

مطلع على األحداث في السودان"، قوله: "في ظل الوضع الذي نشأ في السودان، فإنه من األفضل 
لنا دعم الجيش وقائده، رئيس المجلس االنتقالي، عبد الفتاح البرهان، وليس رئيس الوزراء، عبد هللا 

 حمدوك".
لية في السودان، حل  مجلسي السيادة يأتي ذلك في أعقاب إعالن البرهان، الذي يرأس المرحلة االنتقا

والحكومة برئاسة عبدهللا حمدوك، الذي أعتُقل فجرا مع عدد من الوزراء والسياسيين في ما وصفته 
 الهيئات المدنية بـ"االنقالب العسكري".
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وقال المصدر اإلسرائيلي إن "االنقالب كان حتميا. منذ عدة سنوات، كان الرئيس المدعوم من 
ة، ورئيس الوزراء من جهة أخرى، يسيران في اتجاهين متعاكسين، وكان واضحا أن الجيش من جه

 هذا سيصل إلى مرحلة الحسم".
وأضاف المصدر أنه على الرغم من أن "الزعيمين السودانيين، البرهان وحمدوك، يدركان أن على 

ا كانت عليه مصر في بالدهم تعزيز عالقاتها مع الغرب، إال أن الوضع في السودان يذكرنا كثيًرا بم
نهاية عهد مبارك. لكن من بين الزعيمين، يميل البرهان إلى تطبيع وتعزيز العالقات مع الواليات 

سرائيل أكثر من حمدوك".  المتحدة وا 
وادعى أنه "بما أن الجيش السوداني هو الجهة األقوى في البالد، وبما أن البرهان هو القائد األعلى 

خيرة تعطي فرصة أكبر لالستقرار في السودان، وهو أمر حيوي للمنطقة، للجيش، فإن التطورات األ
سرائيل على وجه الخصوص".  فضال عن تعزيز العالقات مع الواليات المتحدة والغرب وا 

واعتبر المصدر أن السبب وراء عدم مضي السودان قدما في إجراءات التطبيع مع إسرائيل، وامتناعه 
قات معها وعدم فتح مقر لبعثة دبلوماسية رسمية في تل أبيب، رغم عن اتخاذ خطوات لتعزيز العال

انضمامه إلى اتفاقيات "أبراهام" للتطبيع مع إسرائيل، التي دفع إليها الرئيس األميركي السابق، دونالد 
 ترامب، يكمن في معارضة رئيس الوزراء، حمدوك، لهذه الخطوات.

 25/10/2021، 48عرب 
 

 غزة ربع مليار شيكل لتأمين مستوطنات غالف. مة..خشية من صواريخ المقاو  .21
شاقل(  3.2مليون شاقل )الدوالر=  250وافقت حكومة االحتالل اإلسرائيلي على تخصيص مبلغ 

لمصلحة مستوطنات "غالف غزة" التي تصلها صواريخ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة باإلضافة 
 إلى مدينة عسقالن المحتلة.

المالية في كنيست االحتالل أليكس كوشنير: "اليوم هناك اآلالف من السكان في  وقال رئيس اللجنة
 نطاق إطالق النار، وهم غير محميين، ومعرضون ألي هجوم".

من جانبه، قال رئيس بلدية عسقالن تومر جالم: "إن هذا وهٌم. لن نكتفي بذلك"، إذ إنه سيتم 
المالية في وقت الحق معايير الحصول على تخصيص ربع مليار شاقل، حيث سيحد د رئيس اللجنة 

 الحماية، مع التركيز على عسقالن والمناطق المعرضة للقصف.
وقال عضو الكنيست كوشنير: "أنا فخور وسعيد جدًا أن أعلن أن الكفاح الطويل قد أتى بثماره، وأن 

 الميزانية تمت الموافقة عليها في هذا الوقت في اجتماع مجلس الوزراء".
  25/10/2021، الفلسطيني لإلعالم المركز
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 اإلسرائيلية  معاريف: تعليق التدريبات في القوات الخاصة البحرية .22
ذكرت صحيفة معاريف، اليوم الثالثاء، أن الجيش اإلسرائيلي قرر تعليق التدريبات في القوات 

ين ( بعد سلسلة من الحوادث األمنية الخطيرة في الشهر 13الخاصة البحرية )وحدة شايطيت 
 الماضيين.

وبحسب الصحيفة، فإن إحدى حوادث التدريب التي وقعت قبل نحو شهر أدت إلى بتر جزئي 
ألصبع مجندة، وخالل األسبوع الماضي لحقت أضرار جسيمة بسفينتين سريتين إثر تصادم خالل 
التدريب الذي انتهى دون وقوع إصابات، فيما وقع حادث قبل شهرين فقط أصيب فيه جندي بجروح 

 خطيرة نتيجة حريق اشتعل خالل عمله على سفينة حربية بسبب بخار الوقود.
 26/10/2021القدس، القدس، 

 
 غوالن: قرار غانتس بحق المؤسسات الفلسطينية كان متسرع ا .23

قال يائير غوالن نائب وزير االقتصاد والصناعة اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، إن قرار إعالن وزير 
كان قراًرا متسرًعا وربما ” إرهابية“مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية على أنها  6الجيش بيني غانتس 

وقال غوالن في حديث إلذاعة كان العبرية، إن الموضوع كان يجب أن  ”.بحماسة مفرطة“تم اتخاذه 
 يطرح للنقاش أمام الحكومة اإلسرائيلية والتعامل معه بطريقة منظمة.

المؤسسات تعمل بشكل واضح ضد إسرائيل إال أن لها  على الرغم من أن بعض هذه“وأضاف 
مصلحة في وجودها وتحركاتها.. علينا أن نتذكر أنه رغم كل شيء نسمح بتحويل األموال إلى 
حماس من أجل الحفاظ على االستقرار األمني في قطاع غزة، ولدينا مصلحة في الضغة الغربية بأن 

 ”.تواصل بعض مؤسسات المجتمع المدني عملها
 26/10/2021القدس، القدس، 

 
 بدء مناورات إسرائيلية بغالف غزة .24

أعلن الجيش اإلسرائيلي، صباح اليوم الثالثاء، بدء مناورات عسكرية في مستوطنات غالف قطاع 
وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي، فإن المناورات ستنتهي صباح يوم غد، مشيًرا إلى أنه سيسمع  غزة.

 ة ملحوظة للطائرات والمركبات العسكرية.خاللها أصوات انفجارات وحرك
يأتي في إطار تحسين كفاءة الجنود اإلسرائيليين واالستفادة من الدروس “وأشار إلى أن ذلك 

 ”.المستخلصة من العملية األخيرة بغزة
 26/10/2021القدس، القدس، 
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 سنوات 3قد تصل إلى ذروة  "إسرائيل"تقديرات: أسعار الوقود في  .25
اقتصادية، اليوم اإلثنين، إلى احتمال حدوث زيادة حاد ة على سعر الوقود في أشارت تقديرات 

، والتي ذكرت أن ه ُيتوق ع أن 12جاء ذلك بحسب ما أفادت القناة اإلسرائيلية  إسرائيل، األسبوع المقبل.
 أغورة للتر الوقود، نتيجة أزمة الطاقة العالمية. 20يشهد األسبوع المقبل زياد بنحو 

أغورة(، ستصل أسعار  20قناة، فإنه في حال ارتفع سعر لتر الوقود بالمقدار الُمتوق ع )وبحسب ال
 سنوات. 3الوقود في إسرائيل إلى ذروة تزيد عن 

 25/10/2021، 48عرب 
 

 "العليا" اإلسرائيلية تنظر في التماس عائلة الدويك ضد قرار إخالئها من سلوان .26
يا اإلسرائيلية إلى التماس عائلة الدويك ضد قرار طردها من "األيام": استمعت المحكمة العل -القدس 

ويرجح أن تصدر المحكمة قرارها بشأن التماس العائلة  منزلها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان.
وقال المحامي حسام صيام، محامي عائلة الدويك، للصحافيين إن المحكمة  خالل األيام القادمة.

التماس عائلة الدويك ضد قرار طردها من منزلها الذي تقيم فيه  استمعت إلى مواقف األطراف بشأن
وتابع: "نحن ال نتكلم فقط عن عائلة الدويك فهذه قضية محورية تتعلق بحي  عامًا. 60منذ أكثر من 

شخص يقيمون في  700دونمات وأي قرار سيكون له تأثير على حياة  5كامب تتجاوز مساحته 
كما تظاهر  حي بطن الهوى قد وصلوا إلى قاعة المحكمة أمس.وكان العشرات من سكان  الحي".

العشرات من السكان ومعهم عشرات نشطاء السالم اإلسرائيليين ضد قرار إخالء عائالت من منزلها 
 خارج قاعة المحكمة.

 26/10/2021، رام هللا، األيام
 

 إصابات بمواجهات مع االحتالل في بلدة يعبد .27
د من المواطنين بحاالت اختناق، مساء االثنين، خالل مواجهات أصيب شاب بالرصاص الحي وعد

اندلعت مع قوات االحتالل اإلسرائيلي، في بلدة يعبد جنوب جنين. وقالت مصادر محلية، إن قوات 
االحتالل اقتحمت بلدة يعبد وسي رت آلياتها العسكرية في مركز البلدة، وحي أبو شملة. وأضافت أن 

بان وقوات االحتالل التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز مواجهات اندلعت بين الش
المسيل للدموع ما أدى إلى اصابة العديد من المواطنين باالختناق. وأشارت المصادر أن جيش 

 مواطنين في البلدة في المواجهات العنيفة التي اندلعت بعد اقتحامه المنطقة.  4االحتالل دهس 
 25/10/2021، فلسطين أون الين
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 : تسوية أراضي القدس مشروع استعماري خبيث ظاهره مدني عصري"مدار" .28
يؤكد تقرير للمركز الفلسطيني للشؤون اإلسرائيلية )مدار( أن مشروع االحتالل بتسوية األراضي في 
الشطر الشرقي من القدس، هو مشروع استعماري يأتي لتقليل الفجوات االقتصادية واالجتماعية بين 

واليهود في المدينة، ويأتي إلى جانب خطة التدخل في حقل التعليم، العمل، البنية التحتية المقدسيين 
وحذر التقرير من أن هذا المشروع اإلسرائيلي يساعد االحتالل في المضي  وغيرها من المجاالت.

ويستذكر التقرير أن ”. قانونية“قدمًا في سرقة المزيد من األراضي بشكل فجائي وتحت مسوغات 
تقليص الفجوات االجتماعية “وعنوانه  3790، قرارا رقمه 2018كومة االحتالل اتخذت في ح

، ”تخطيط األراضي وتسجيلها“وأحد أهم بنوده هو ” واالقتصادية وتطوير االقتصاد في القدس الشرقية
 القضاء، بتسوية كل أراضي الشطرمن خالل لجنة تشرف عليها وزارة  والذي ستقوم إسرائيل بموجبه،

 .2025الشرقي من القدس المحتلة، وستنتهي أعمالها مع نهاية العام 
 25/10/2021، القدس العربي، لندن

 
خطارات بوقف البناء .29  إصابات في مواجهات مع االحتالل خالل عمليات اقتحام.. هدم منشآت وا 

شنتها أصيب العشرات باالختناق، أمس، خالل مواجهات أعقبت عمليات اقتحام  مندوبو "األيام":
قوات االحتالل في محافظات عدة، هدمت خاللها غرفتين وساحة ألعاب في مدرسة باألغوار 

 12الشمالية، وخيمة في مسافر يطا، وجرفت خط مياه وطريقًا في المنطقة نفسها، وأخطرت بهدم 
منزاًل قيد اإلنشاء في قرية دوما، في الوقت الذي واصل فيه المستوطنون جرائمهم بحق قاطفي 
الزيتون والرعاة في محافظتي نابلس وسلفيت، واعتدوا خاللها على عدد منهم بالضرب والغاز، فيما 

 سرق آخرون معدات زراعية، وحاولوا سرقة قطيع أغنام.
 26/10/2021، رام هللا، األيام

 
 من طلبات الفلسطينيين لفالحة أراضيهم في منطقة التماس %73يرفض  حتاللاال .30

"هموكيد"  -يستدل من المعطيات التي قد متها اإلدارة المدني ة لمركز الدفاع عن الفرد : قاسم بكري
من طلبات المزارعين الفلسطينيين لفالحة  %73؛ أن الجيش اإلسرائيلي رفض 2020حول عام 

وأشار تقرير جديد لمؤسسة "هموكيد" إلى تدهور في الممارسات  التماس. أراضيهم في منطقة
والسياسات اإلسرائيلية، ما يجعل من الصعب على عشرات اآلالف من المزارعين الوصول إلى 

عشرات اآلالف من المزارعين الفلسطيني ين في الضف ة الغربي ة إلى الحصول على  أراضيهم. ويضطر
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الجيش لعبور جدار الفصل والوصول إلى أراضيهم الواقعة في المنطقة تصريحٍّ خاص ٍّ من سلطات 
 ."  التي يطلق عليها الجيش اسم "منطقة الت ماس 

وتبين من المعطيات التي قد متها اإلدارة المدني ة في إطار التماسٍّ مستندٍّ إلى قانون حري ة المعلومات، 
ي ة في القدس أن  المزارعين الفلسطيني ين قد تم تقديمه من خالل جمعية "هموكيد" إلى المحكمة اللوائ

، بيد أن  8,015تقد موا بـ طلًبا  2,187طلبا الستصدار تصاريح دخول إلى أراضٍّ في منطقة الت ماس 
 (.%73طلبا ) 5,831 ( قد تمت المصادقة عليها، في حين تم رفض%27من هذه الطلبات فقط )

 25/10/2021، 48عرب 
 

 مناقصات لبناء مستوطنات في الضفة "إسرائيل"مصر تنّدد بطرح  .31
دانت وزارة الخارجية المصرية قيام الحكومة اإلسرائيلية بطرح مناقصات لبناء أكثر من  القاهرة:
 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وفقًا لوكالة األنباء األلمانية. 1,300

يتردد عن خطط الحكومة اإلسرائيلية  وقالت الوزارة، في بيان، يوم )االثنين(، إنها تتابع بقلق بالغ ما
توسيع الرقعة االستيطانية، األمر الذي من شأنه اإلضرار بالتواصل الجغرافي لألراضي الفلسطينية، 

 والقضاء تدريجيًا على حل الدولتين ومستقبل الدولة الفلسطينية.
ة من شأنها اإلضرار وأكدت الوزارة عدم قانونية االستيطان، مطالبًة بالتوقف عن أي أعمال ُأحادي

 بمستقبل إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق عملية السالم.
 25/10/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 الرئيس المصري يعلن إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البالد .32

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البالد ألول مرة منذ 
وكتب الرئيس السيسي، على صفحته الشخصية في موقع التواصل االجتماعي فيسبوك:  ات.سنو 

يسعدني أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر 
بفضل شعبها العظيم ورجالها األوفياء، واحة لألمن واالستقرار في المنطقة ومن هنا فقد قررت، 

 ل مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البالد".وألو 
وأضاف: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية 

 بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".
 25/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ائد سالح الجو اإلماراتي يحضر مناورات عسكرية في "إسرائيل"ق .33
يواصل قائد سالح الجو اإلماراتي إبراهيم ناصر العلوي زيارته إلسرائيل والتي وصفت بالتاريخية، 
حيث سيحضر اليوم الثالثاء بصفة مراقب مناورات العلم األزرق بمشاركة الواليات المتحدة األميركية 

يطاليا واليونان والهند. وكان في استقبال العلوي في القاعدة الجوية بالماخيم وبريطانيا وفرنسا  وا 
جنوب تل ابيب أمس االثنين قائد سالح الجو اإلسرائيلي عميكام نوركين، حيث اصطفى حرس 
الشرف اإلسرائيلي لتحيته. وتأتي هذه الزيارة بعد كشف النقاب عن مشاركة سالح الجو اإلسرائيلي 

 في مناورات مشتركة جرت في اليونان قبل شهور عدة.واإلماراتي 
وقال محللون عسكريون إسرائيليون إن زيارة العلوي ومشاركته في مناورات فعالة لسالح الجو 
اإلسرائيلي تحمل في طياتها رسالة واضحة إليران بأن مناورات إسرائيلية إماراتية في الخليج، وعلى 

 مرمى حجر من إيران، لن تكون بعيدة.
 26/10/2021الجزيرة. نت، 

 
 "إسرائيل" تلغي تحذير السفر إلى المغرب .34

أ ف ب: أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم]أمس[، إلغاء تحذير السفر إلى المغرب، 
الذي كان ساري المفعول منذ أكثر من عقد، وذلك في ضوء تعزيز العالقات بين الجانبين في أعقاب 

سرائيل برعاية أميركية، أواخر العام الماضي. وفي بيان مقتضب  توقيع اتفاق التطبيع بين المغرب وا 
في أعقاب تحليالت أجرتها األجهزة األمنية بقيادة هيئة »صدر عن مكتب بينيت قال األخير إنه 

ر إلغاء تحذير السفر إلى المغرب الذي كان ساري المفعول منذ أكثر من عقد «. األمن القومي تقر 
جاء إثر تقييم »كر مجلس األمن القومي في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، في بيان، أن القرار وذ

مع ذلك ينصح بمواصلة »، مضيفًا: «انخفاض مستوى التهديد في المغرب»خلص إلى « لألوضاع
 «.ممارسة اليقظة المشد دة أثناء التواجد هناك

 25/10/2021األخبار، بيروت، 
 

 حريني على االعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد كورونااتفاق إسرائيلي ب .35
شينخوا: وقع وزير الصحة اإلسرائيلي نيتسان هوروفيتس ونظيرته البحرينية فائقة بنت سعيد  -القدس

الصالح االثنين، على اتفاقية اعتراف متبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا. وقال بيان 
يلية ان هوروفيتس وقع مع وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد صادر عن وزارة الصحة اإلسرائ

الصالح على اتفاقية تسمح بحرية التنق ل اآلمن والسهل إلسرائيل والبحرين من خالل شهادات التطعيم 
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” الزووم“أو التعافي من المرض. وبحسب البيان، فإن توقيع االتفاقية التي تمت بين الوزيرين عبر 
الموافقة على الخطوط العريضة لدخول السائحين إلى إسرائيل وبعد التوقيع على  جاء على خلفية

بين إسرائيل واإلمارات. واتفق الوزيران على استمرار التعاون في عدد من ” الممر األخضر“اتفاقية 
 القضايا وعلى تبادل البيانات والمعلومات في مجال مكافحة كورونا.

 25/10/2021القدس، القدس، 
 

 ا": عدوان صهيونّي جديد في جنوب سورية فجر اليوم"سان .36

قوات االحتالل الصهيوني ارتكبت »بأن « سانا»أفاد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية وكالة 
فجر اليوم عدوانًا جديدًا في المنطقة الجنوبية وذلك في إطار عدوانها المتكرر على حرمة وسيادة 

يأتي هذا العدوان الغاشم بعد إتمام المصالحات في محافظة : »وأضاف المصدر«. األراضي السورية
درعا وعودة األمن واألمان إليها وبسط سلطة الدولة في محاولة يائسة من كيان االحتالل اإلسرائيلي 

 «.لدعم أدواته وعمالئه من المجموعات اإلرهابية المنهزمة
 26/10/2021األخبار، بيروت، 

 
 انّي لطائرات إسرائيلية فوق سوريةإعالم إسرائيلي: تصدٍّّ إير  .37

في جيش العدو بنشر الخبر، أن « الرقابة العسكرية»العبرية، بعدما سمحت « 12القناة »كشفت 
قوات إيرانية تصد ت لطائرات تابعة لسالح الجو اإلسرائيلي خالل هجوم على سوريا. وقالت القناة إن 

ت إيرانية مضادة للطائرات، ولم تقع طائرات سالح الجو تعر ضت إلطالق صواريخ من بطاريا
 إصابات أو أضرار في الحادث.

 26/10/2021األخبار، بيروت، 
 

الجامعة العربية: المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أرض فلسطين المحتلة جميعها غير  .38
 شرعية 

 الحتاللاالقاهرة: أدانت األمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات جريمة سلطات 
وحدة استيطانية جديدة في إطار اعتزامها كما أعلنت رسميا  1355اإلسرائيلي بإعالن مناقصات لبناء 

وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وقالت الجامعة العربية في  3144المصادقة على بناء 
أعلنت عنها سلطات االحتالل بيان لها االثنين، إن هذه الجريمة اإلسرائيلية االستيطانية الجديدة التي 

األحد، تأتي في سياق العدوان اإلسرائيلي المستمر والمتصاعد ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت 
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األمانة العامة لجامعة الدول العربية، على أن جميع المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أرض دولة 
دولي وقرارات األمم المتحدة ذات فلسطين المحتلة غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون ال

 .2016ديسمبر  23الصادر عن مجلس األمن بتاريخ  2334الصلة، ال سيما القرار رقم 
 25/10/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 مؤسسات أهلية فلسطينية 6"التعاون اإلسالمي" تستنكر قرار االحتالل ضد  .39

التعاون اإلسالمي عن استنكارها قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي أعربت األمانة العامة لمنظمة 
التعسفي وغير القانوني، تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية أنها "منظمات إرهابية"، عادة 
ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي اإلنساني والمعاهدات الدولية، كما أنه ال يخدم عملية السالم. 

بيان، ضرورة االحترام الكامل لحق هذه المنظمات في ممارسة دورها، وفق  وأكدت المنظمة في
القانون الفلسطيني بالشراكة مع مؤسسات دولية، من أجل رصد وتوثيق االنتهاكات اإلسرائيلية 
وفضحها، والدفاع عن حقوق اإلنسان وتقديم الخدمات االجتماعية واإلنسانية في المجتمع 

الدولية الفاعلة إلى الضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي للتراجع  الفلسطيني، داعية األطراف
 عن هذا اإلجراء غير المبرر.

 25/10/2021فلسطين أون الين، 
 

 الجامعة العربية تحذر من التداعيات الخطيرة لتفاقم الحالة الصحية لألسرى المضربين .40

داعيات الخطيرة الستمرار تعنت سلطات القاهرة: حذرت األمانة العامة لجامعة الدول العربية من الت
االحتالل اإلسرائيلي في تحمل مسؤولياتها باحترام الحق في الحياة والمعايير القانونية اإلنسانية 
نهاء اعتقالهم اإلداري التعسفي.  الخاصة باألسرى المضربين عن الطعام ورفضها اإلفراج عنهم وا 

الى مواصلة تجاهل سلطات االحتالل المتعمد وأشارت الجامعة في بيان صادر عنها االثنين، 
للوضع الخطير لصحة االسرى المضربين عن الطعام، خاصة األسيرين المناضلين كايد الفسفوس 
ومقداد القواسمة. وحملت الجامعة، سلطات االحتالل كامل المسؤولية عن حياتهم وبقية األسرى 

 المضربين.
 25/10/2021ا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وف
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 محمد بن راشد: عندما تحضر فلسطين يحضر التاريخ وتتجلى الحضارة واألرض المقدسة .41
دبي: عب ر محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة اإلمارات، عن إعجابه بجناح دولة فلسطين 

لجناح دبي" الذي يقام في إمارة دبي هذه األيام. وقال خالل زيارته  2020في معرض "إكسبو 
فلسطين في المعرض، إن "الثقافة الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني واألراضي المقدسة في فلسطين، قد 
حضرت في المعرض من خالل مشاركة دولة فلسطين، مضيًفا "عندما تحضر فلسطين يحضر 

 الجمال وتتجلى الحضارة ويكتب التاريخ حضورها".
 25/10/2021(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا

 
 إلى فتح معابر غزة واحترام القانون الدولي "إسرائيل"غوتيريش يدعو  .42

أوصى األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، االثنين، إسرائيل بإلغاء كل إجراءات إغالق 
 سطينيين.المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، واحترام القانون الدولي اإلنساني فيما يتعلق بالمدنيين الفل

جاء ذلك في تقرير سنوي قدمه غوتيريش إلى أعضاء الجمعية العامة لألمم المتحدة، وتم الكشف 
عن محتواه االثنين، بشأن الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني في 

 األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
، العقبات 2021مايو/أيار  31إلى  2020يونيو/حزيران  1الفترة من ويوضح التقرير، الذي يغطي 

المتعددة التي تحول دون تمتع الفلسطينيين بحقوقهم في األرض الفلسطينية المحتلة، بسبب 
 السياسات والممارسات اإلسرائيلية.

لقانون وأوصي غوتيريش إسرائيل بضرورة اتخاذ كافة التدابير الالزمة لضمان االحترام الكامل ل
الدولي اإلنساني فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت االحتالل، وأن يكون أي 

 استخدام للقوة ممتثاًل للقانون الدولي والمعايير الدولية.
كما دعاها لإلنهاء الفوري لجميع الممارسات التي قد تصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب 

 لقاسية أو الالإنسانية أو المهينة، وتقديم ضمانات بعدم تكرار هذه الممارسات.المعاملة أو العقوبة ا
وشدد غوتيريش على ضرورة أن تفي إسرائيل بمسؤولياتها بوصفها سلطة قائمة باالحتالل حتى تكفل 
حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية على النحو المناسب، وأن تحترم حقوق األطفال 

تكفل قدرة الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان والجهات الفاعلة في المجتمع الفلسطينيين، وأن 
 المدني على القيام بأنشطتهم دون مضايقات.

 26/10/2021الجزيرة.نت، 
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 األمم المتحدة: تصنيف المؤسسات السّت "إرهابية" يقّوض حقوق اإلنسان بشكل خطير .43
عمل الجمعيات األهلية الفلسطينية على نحو  حذ رت األمم المتحدة، اليوم اإلثنين، من تقويض

وقالت  مؤسسات "إرهابية". 6خطير، إثر قرار صدر عن سلطات االحتالل اإلسرائيلي بتصنيف 
منسقة األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز في بيان، إن 

اهل منظمات المجتمع المدني في شت ى أرجاء "هذا التصنيف يلقي بالمزيد من الضغوط على ك
وأضافت: "كما ينطوي التصنيف على إمكانية تقويض  األرض الفلسطينية المحتلة على نحو أعم ".

 عملها )المؤسسات( في المجاالت اإلنسانية وميادين التنمية وحقوق اإلنسان على نحو خطير".
 25/10/2021، 48عرب 

 
منظمات المجتمع المدني الفلسطيني عنصر مهم في دعمنا لحل االتحاد األوروبي: تمويلنا ل .44

 الدولتين
أكد االتحاد األوروبي، مساء يوم االثنين، أن تمويله لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، يعتبر 

وقال االتحاد األوروبي في بيان صدر عن مكتبه في القدس،  عنصًرا مهًما في دعمه لحل الدولتين.
عن إدراج ست منظمات فلسطينية كمنظمات ارهابية من قبل وزارة الجيش اإلسرائيلية،  "تابعنا األنباء

وأضاف أنه "تواصل مع  وبعضها ينفذ مشاريع بتمويل من االتحاد األوروبي والدول األعضاء".
 الجانب اإلسرائيلي لطلب توضيحات بهذا الشأن".

منظمات المجتمع المدني التي تلعب دوًرا وأكد أنه سيواصل الوقوف إلى جانب القانون الدولي ودعم 
في تعزيز القانون الدولي وحقوق اإلنسان والقيم الديمقراطية، مشيًرا إلى أن "المجتمع المدني هو 
سرائيل وفلسطين وأماكن  مساهم أساسي في الحكم الرشيد والتنمية المستدامة في االتحاد األوروبي وا 

 أخرى".
دعمه لمؤسسات المجتمع المدني حول العالم هو جزء من عمله مع ولفت االتحاد األوروبي إلى أن 

الشركاء الدوليين من أجل النهوض بحقوق اإلنسان على الصعيد العالمي، مشدًدا أنه "لم يتم سابًقا 
إثبات أي ادعاءات حول إساءة استخدام أموال االتحاد األوروبي فيما يتعلق ببعض شركائنا 

 تمع المدني".الفلسطينيين من منظمات المج
 25/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 إلى وقف البناء االستيطاني "إسرائيل"االتحاد األوروبي يدعو  .45
طالب االتحاد األوروبي إسرائيل، اليوم اإلثنين، بوقف البناء االستيطاني وأال تمضي قدما في 

بيت جديد في عدد من المستوطنات  1300ناء نحو مناقصات أعلنت عنها في مطلع األسبوع بشأن ب
المستوطنات غير “وقال متحدث باسم المفوضية األوروبية في بيان  في الضفة الغربية المحتلة.

مشروعة بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام تنفيذ حل الدولتين وقيام سالم عادل ودائم 
 ”.وشامل بين الجانبين
التحاد األوروبي أوضح باستمرار أنه لن يعترف بأي تغييرات في حدود ما قبل وقال المتحدث إن ا

 ، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، إال ما يتفق عليه الجانبان.1967عام 
 25/10/2021القدس العربي، لندن، 

 
 بشأن تصنيف مؤسسات فلسطينية كل"إرهابية" "إسرائيل"واشنطن تؤكد مجّددا : لم ُنبلَّغ من  .46

الواليات المتحدة األمريكية، مساء أمس، مجد دًا، أنها لم تُبلَّغ من ِقبل إسرائيل عن عزمها  أك دت
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية  مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها "إرهابية". 6تصنيف 

، إن  "الواليات المتحدة لم تتلَق تحديثًا محد دًا مسبقًا من األميركية، نيد برايس، خالل مؤتمر صحافي 
. وأضاف: "نحن على اتصال بشركائنا  اإلسرائيليين" بشأن تصنيف المؤسسات الفلسطينية الست 

 اإلسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع".
وأفاد مسؤول إسرائيلي وكالة فرانس برس أمس، أن بالده ستوفد قريبًا مبعوثًا إلى واشنطن لتبادل 

. المعلومات  االستخباراتية بشأن المؤسسات الفلسطينية الست 
 26/10/2021األيام، رام هللا، 

 
 فلسطينية بأنها "إرهابية"حقوقية لمؤسسات  "إسرائيل"خبراء األمم المتحدة يدينون تصنيف  .47

أدان خبراء حقوق اإلنسان في األمم المتحدة بشدة وبشكل قاطع، قرار إسرائيل تصنيف ست 
 لحقوق اإلنسان والمجتمع المدني كمنظمات إرهابية.مؤسسات فلسطينية 

وقال الخبراء األمميون في بيانهم، اليوم االثنين: "هذا التصنيف هو هجوم مباشر على حركة حقوق 
ن إسكات أصواتهم ليس ما ستفعله  اإلنسان الفلسطينية، وعلى حقوق اإلنسان في كل مكان، وا 

ير اإلنسانية المقبولة جيًدا، ندعو المجتمع الدولي للدفاع ديمقراطية ملتزمة بحقوق اإلنسان والمعاي
 عن المدافعين".
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وتابع البيان: "إن تشريعات مكافحة اإلرهاب مصممة لغرض محدد ومقي د، ويجب أال تستخدم 
لتقويض الحريات المدنية بشكل غير مبرر أو للحد من العمل المشروع لمنظمات حقوق اإلنسان، 

ن التابع لألمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس حقوق اإلنسان كانوا جميًعا وقالوا: إن مجلس األم
واضحين بشأن مطلب تطبيق تدابير مكافحة اإلرهاب بطريقة تتفق مع القانون الدولي وال تنتهك 

 االلتزامات الدولية للدول".
 25/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ليس معاداة للسامية "إسرائيل"يؤكدون أن انتقاد  أكاديمي عالمي 500  .48

بروفيسور من الواليات المتحدة األميركية، على  200أكاديمي عالمي بينهم نحو  500وق ع أكثر من 
رسالة احتجاج موج هة الى إدارة جامعة غالسكو البريطانية، تؤكد ضرورة عدم الخلط بين معارضة 

 طينية وما يسمى بمعاداة السامية.االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلس
واعترضت الرسالة المفتوحة التي وق ع عليها رؤساء حاليون وسابقون لجامعات عالمية كبرى، منهم 
حائز على جائزة نوبل، على ما وصفته بإذعان للضغوط واالدعاءات الكاذبة بمعاداة السامية عبر 

 ُنشر في مجلة الجامعة. االعتذار عن بحث أكاديمي ينتقد االحتالل اإلسرائيلي
وقالت الرسالة "إن قرار الجامعة باالعتذار عن نشر الورقة البحثية جاء عقب شكاوى تم تضخيمها 
في تقرير إخباري، من أن محتواها معاد للسامية، رغم أنه تم قبول الورقة ونشرها بعد عملية مراجعة 

 إدارة جامعة غالسكو.لها من قبل األكاديميين في الجامعة"، رافضًة قرار مجلس 
 25/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أسلمة القضية الفلسطينية وفق أطروحة المفكر محمد عمارة .49

 إحسان الفقيه 
يحكي العالمة عطية سالم، أنه خالل رحلة داخلية في نيجيريا مع الزعيم النيجيري الراحل أحمد بلو، 

طين جهزت سفينة حربية إلنقاذ القدس، فسمع المسؤولون التنادي بالقومية سمع بأنه أثناء حرب فلس
العربية، وأن على العرب حماية القدس، وعليهم مسؤوليتها، فقال المسؤولون هناك: إذا كانت القضية 

 الفلسطينية قضية عربية وليست إسالمية فلسنا بعرب، وأمروا السفينة بالعودة.
كبيرة، جراء حصر قضيتها في دائرة ضيقة، سواء كانت وطنية أم كم كانت الجناية على القدس 

عربية، وعدم االستفادة من الدائرة اإلسالمية التي تعد األكثر اتساعا واستيعابا للطاقات التي تستفيد 
 منها القضية الفلسطينة.
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لكن يغلب  ومن أجل ذلك، تنادى العديد من علماء ومفكري ومثقفي األمة بأسلمة القضية الفلسطينية،
على أصحاب هذا االتجاه مخاطبة الذات، وأعني أن خطابهم يدور في دائرة المقتنعين بإسالمية 

 القضية الفلسطينية، فمن ثم تنحصر ثمرة هذا الخطاب في تأكيد المؤكد.
 ةالفلسطينيعندما طالعت أطروحة المفكر اإلسالمي الراحل محمد عمارة، حول قضية أسلمة القضية 

، ألفيته طرحا مختلفا، إذ حو ل خطابه حول هذه «إسالمية الصراع حول القدس وفلسطين»في كتابه 
القضية إلى األمة بأسرها على اختالف مشارب وتوجهات وأطياف وشرائع أبنائها، فمن ينظر منهم 
بموضوعية إلى هذا الطرح سوف يقتنع حتما بضرورة أسلمة القضية الفلسطينية، حتى مع تمسكه 

يته وانتمائه ولو كان بعيدا عن الدائرة اإلسالمية. في البداية يؤصل عمارة لطبيعة مشكلتنا بأيديولوج
مع العدو الصهيوني، ألنها مسألة تكثر حولها الطنطنة، وفي ظل تشويهها الُمتعمد ُتظلم القضية 

من  الفلسطينية، فيؤكد على أن مشكلتنا ليست مع اليهودية، التي جاء بها نبي هللا موسى، ألن
أصول اإليمان لدى المسلمين اإليمان بجميع المرسلين، وليست مع اإلنسان اليهودي ألن الحضارة 
اإلسالمية استوعبت جميع القوميات والشرائع، وفتحت أمام أصحابها كل ميادين التفاعل الحضاري، 

نما المشكلة مع المشروع الصهيوني اإلمبريالي الذي وظ ف التلمودية  التوراة وفق التي فسرت  –وا 
 أحقاد نفسية الشتات ـ لصالح نزعاته االستعمارية االستيطانية.

ينطلق المفكر اإلسالمي في دعوته ألسلمة القضية الفلسطينية، من كون العدو الصهيوني نفسه 
ينطلق في مشروعه من الدين، فمنذ البداية استطاعت الصهيونية حشد يهود الشتات إلى فلسطين 

ت توراتية بتفسيرات تلمودية، ومعالم التمسك بهذه الهوية، وذلك البعد الديني ظاهرة بدافع ديني ونبوءا
حاضرة في المجتمع اإلسرائيلي ال تحتاج لما يبرهن عليها، اجتمع عليها جميع األحزاب والتوجهات 

وبعد المختلفة، المتدينون أو العلمانيون، ألن هذه الهوية بالنسبة إليهم ضرورة من ضرورات الوجود. 
أن سرد مظاهر التحالف ذي الطابع الديني والبعد الالهوتي بين الصهيونية واإلمبريالية الغربية، 
خلص إلى ضرورة دعم الدائرة الفلسطينية، والدائرة العربية بالمحيط اإلسالمي، في مواجهة هذا 

ياز، والدوائر التحالف، خاصة أننا نسعى إلى حشد وتأييد الدوائر االفريقية، ودوائر عدم االنح
اإلسالمية لصالح قضيتنا، فكيف نسقط الدائرة اإلسالمية من حسابتنا رغم أنها هي األكثر شمولية 
واتساعا واستيعابا؟ ومن أبرز المسائل التي طرحها محمد عمارة في هذا المجال، التأكيد على أن 

سطيني، وال االستغناء عن ، ال تعني إسقاط أو تهميش البعد الوطني الفلةالفلسطينيأسلمة القضية 
البعد القومي العربي لهذا الصراع، بل هو واقع يضيف اإلمكانات اإلسالمية لإلمكانات والطاقات 
الفلسطينية والعربية، يرفدها وال ينتقص منها، ألن اإلسالم مظلة جامعة للوطنية والعروبة، يهذبها 

 ويوظفها في مسار الحضارة اإلسالمية، التي تسع الجميع.
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يؤكد طرح عمارة على أن إسالمية القضية الفلسطينية، ليست استعداء ألهل الملل األخرى، مشيرا 
نما آثر اإلسالم منهاج التدافع لتعديل  هنا إلى أن فلسفة الصراع ليست موجودة في اإلسالم، وا 
المواقف، وهذا التدافع يكون حفاظا على جميع المقدسات، سواء التي تتعلق بالمسلمين أو 

َوَلْواَل َدْفُع اَّللَِّ النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعضٍّ َلُهدِ َمْت َصَواِمُع »لمسيحيين، أو اليهود، استشهادا باآلية الكريمة ا
نما تفتح لهم طريق «. َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجدُ  ال تعني إسالمية القضية الفلسطينية نفي اليهود، وا 

طنين، وهذا ما رسخته المعاهدات في عهد النبوة مع يهود العيش في أمان وسالم باعتبارهم موا
المدينة، فيما يعتبر أول وثيقة تاريخية تحث على المواطنة. من المعلوم أن الحروب الصليبية جعلت 
احتكار القدس حكرا على أصحابها، بينما القدس في ظل اإلسالم كانت متاحة للجميع، وأمانا لكل 

سر المسلمة مؤتمنة على نظارة أوقاف الكنائس ومفاتحها. ويركز أصحاب الشرائع، بل كانت األ
عمارة على بيان هذه الحقيقة، ألن هناك من يحذر من إسالمية القضية الفلسطينية بدعوى أنها 
تستبعد أصحاب الشرائع األخرى، فأوضح أن أسلمة القضية يفيد الجميع، واليهود والمسيحيون 

اإلسالمية الجامعة بعد بزوغ اإلسالم. ولم يوجه عمارة طرحه إلى باألساس كانوا جزءا من الحضارة 
نما  أصحاب الدوائر الوطنية الفلسطينية، أو القومية العربية، أو أصحاب الشرائع األخرى وحدهم، وا 
عمم خطابه ليصل إلى إبراز إمكانية دخول العلمانيين والماديين تحت مظلة أسلمة القضية 

ديني بالطبع، ولكن على أساس استثمار البعد الديني للقضية كتراثٍّ  الفلسطينية، ليس على أساس
ألمتهم، وقبل أن يتندر البعض على هذا الطرح، فيجدر بهم أوال النظر إلى الواقع العلماني في 
المجتمع اإلسرائيلي واالستفادة منه، فالعلمانيون اليهود ال ينادون بالتخلي عن يهودية إسرائيل، بل إن 

األكثر تمثيال للتيار العلماني في « ييش عتيد»د وزير الخارجية اإلسرائيلية ومؤسس حزب يائير لبي
 «.لن يتم فصل الدين عن الدولة في إسرائيل ألبد اآلبدين»إسرائيل، هو صاحب العبارة الشهيرة 

الكاتب الصهيوني العلماني موشيه بن عطار صرح بأن فصل الدين عن الدولة في إسرائيل شعار 
وغير واقعي وال يمكن قبوله ألنه ال يعفيهم من تحمل تبعات انتمائهم اليهودي. بروفيسور  أجوف

نحن »الفلسفة في الجامعة العبرية شاؤول روزنفيلد يؤكد على أهمية الدين، رغم أنه علماني فيقول: 
ا على العلمانيون في إسرائيل ال يمكن أن نقبل فصل الدين عن الدولة، ألن هذا يمثل خطرا وجودي

اليهود العلمانيون والمتدينون، بينهم «. الدولة، فهو يعني القضاء على هوية الدولة وطابعها اليهودي
إيمان مشترك بأهمية اليهودية، العلمانيون يريدونها كرأس حربة في المشروع الصهيوني، والمتدينون 

كون لهم ذلك الصنيع. إن ما يريدونها ألنها دينهم وعقيدتهم وتاريخهم، فعلمانيو العرب أولى بأن ي
طرحه الدكتور محمد عمارة حول أسلمة القضية الفلسطينية، دعوة تجميعية تقريبية ال إقصائية، 
تضيف وال تنتقص، تقوي وال تضعف، وهو طرح جدير بالدراسة والتأمل لكل من يأمل في نصرة 
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لى أمره ولكن أكثر الناس ال القضية الفلسطينية على اختالف أيديولوجيته وانتمائه، وهللا غالب ع
 يعلمون.

 كاتبة أردنية
 25/10/2021القدس العربي، لندن، 

 
 مالحظات مهمة… العمل الفلسطيني في الخارج .50

 محمد عايش
الخطأ الفادح الذي يقع فيه بعض العاملين من أجل القضية الفلسطينية في أماكن مختلفة من العالم، 

خلي على أنفسهم، أي أنهم يقعون أسرى لالنقسام السياسي بين هو أنهم يقومون بإسقاط االنقسام الدا
حركتي فتح وحماس، ويقومون تبعًا لذلك بتقسيم أنفسهم وجمهورهم ومؤيديهم بين من يؤيد هذا 

 الطرف أو ذاك.
توُسع االنقسام إلى الخارج، هو أحد أخطر وأسوأ إفرازات االنقسام الداخلي الفلسطيني، إذ في الخارج 

سوى قضية فلسطينية واحدة، وكل الجهود يجب أن تصَب في صالحها، وال معنى ألي ال يوجد 
انقسام أو تباين، كما أن التشرذم يؤدي إلى خسارة الكثير من المتضامنين العرب واألجانب، ممن ال 

 ُيحسنون التمييز بين أطراف االنقسام الداخلي، وال يجيدون قراءته وال يعرفون مضمونه.
يني في الخارج ال يقل أهمية عن مقاومة الشعب الصامد في الداخل، كما أنه يؤثر في العمل الفلسط

الرأي العام العالمي، ويكشف زيف إشاعات االحتالل وُيفند أكاذيبه، ولذلك فالمشكالت التي تواجه 
هذا الحراك تؤدي بكل تأكيد إلى تعطيله، أو في أفضل األحوال تؤدي الى إضعافه وتقليل نتائجه. 

من المهم اإلشارة أيضًا إلى أن الفلسطينيين في الخارج أكثر عددًا منهم في الداخل، ما يعني أن و 
تقسيمهم سيؤدي إلى تفتيت الكتلة األكبر من الشعب الفلسطيني، وهي الكتلة التي ُيعوَّل عليها منذ 

وز المراحل عامًا أن تساهم في إنهاء االنقسام، وتوحيد الصف الفلسطيني وأن تنجح في تجا 15
الصعبة السابقة. أزمة إسقاط االنقسام الداخلي على الخارج ليست الوحيدة التي تواجه العمل 
نما ثمة العديد من المعضالت والتحديات والمالحظات التي ُيمكن إيجازها  الفلسطيني في الخارج، وا 

 في ما يلي:
اصم العالم، حيث تحول الكثير من أواًل: ثمة دور غائب أو محدود للسفارات الفلسطينية في أغلب عو 

السفارات إلى مؤسسات بيروقراطية تقليدية مشابهة لشقيقاتها من السفارات العربية، وهذه كارثة 
حقيقية، إذ من المفترض أن تكون السفارات خاليا تعمل على مدار الساعة، وأن ال تتحول الى 

هم واألكبر لهذه السفارات هو دعم مكاتب لتجديد الجوازات وتصديق شهادات الميالد. الدور األ
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الجاليات، وتوسيع قاعدة المتضامنين مع القضية الفلسطينية، والتعريف بها، وخاصة في الدول 
 الغربية وعواصم صناعة القرار في العالم.

قصاء اآلخرين عنه، أو تحويله إلى نشاط حزبي  ثانيًا: ُيحاول البعض االستفراد بالعمل الفلسطيني، وا 
هذا يعني تقليل أعداد العاملين من أجل فلسطين، وحصرهم في أشخاص دون غيرهم، بما صرف، و 

يؤدي في نهاية المطاف إلى اإلضرار بالقضية الفلسطينية، والتأثير سلبًا في العمل الفلسطيني في 
الخارج، والصواب هو أنه كلما زاد العاملون من أجل فلسطين، انتشرت رسالتهم وزاد تأثيرهم في 

جتمعات التي يعيشون فيها. وليس شرطًا بطبيعة الحال أن يكون العاملون جميعًا تحت مظلة الم
 واحدة.

ثالثًا: تحاول بعض األنظمة العربية الركوب على موجة العمل الفلسطيني، واالستفادة من كون 
املين فلسطين هي القضية المركزية لألمة، وهي مهوى أفئدة الشعوب، والمشكلة هنا هو أن بعض الع

من أجل فلسطين في الخارج يتحولون تدريجيًا إلى أبواق دعاية لبعض األنظمة العربية المستبدة، 
وهنا ال بد من التذكير بأن ال مصلحة لفلسطيني في الترويج ألي نظام عربي، أو أي مسؤول 

عن  سياسي، إذ أن الفلسطينيين أصحاب قضية مقدسة يؤمن بها كل الناس، ويجب تحييدها تماماً 
 االستقطابات السياسية في عالمنا العربي.

والخالصة التي يجب الوصول إليها هنا هو أن العمل الفلسطيني في الخارج يحتاج الى مراجعة 
شاملة، ويحتاج الى خريطة طريق، وربما يحتاج الى مبادرة من رموز وقادة وناشطي الجاليات 

تمرًا جامعًا ُيناقش التحديات التي تواجههم، ويتضمن الفلسطينية في الخارج بأن يعقدوا اجتماعًا أو مؤ 
 مراجعة نقدية ذاتية لعملهم ودورهم وما هو المطلوب منهم.

 كاتب فلسطيني
 25/10/2021القدس العربي، لندن، 

 
 للن تلقلوم دوللة فلللسلطليلنليلة، نلقلطلة! .51

 روغل الفر
سرائيل. فهو في جميع االحوال في كل ما يقال عن االحتالل من غير المهم أي حكومة تدير ا

مستمر. استمر تحت حكم رابين وتحت حكم بيريس وتحت حكم شامير وحكم بيغن وتحت حكم 
البيد. االحتالل استمر دون صلة بهوية  –نتنياهو واستمر تحت حكم باراك وتحت حكم بينيت 

ترأسها شخص اعلن الحكومة وناخبيها ومن يقفون على رأسها. واستمر ايضا عندما كان يبدو أنه ي
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عن رغبته في السالم مع الفلسطينيين وعندما يعلن رئيس الحكومة على رؤوس األشهاد بأنه سيمنع 
 اقامة دولة فلسطينية بكل ثمن.

لذلك، يجب االنتباه الى أن اعالن الحكومة عن منظمات مجتمع مدني في الضفة الغربية بأنها 
في الضفة بصورة تؤكد عملية قتل خيار الدولتين، الذي منظمات ارهابية يتساوق مع برامجها للبناء 

مات أصال. وعندما اعلن نفتالي بينيت بأنه لن تكون مفاوضات مع الفلسطينيين ولن تكون دولة 
 فلسطينية.

اذا اخذنا في الحسبان أن االحتالل والمستوطنات و"االبرتهايد" هي سياسة جميع حكومات اسرائيل 
إنه ال مناص من االستنتاج بأن هذا ببساطة هو سياسة اسرائيل. سياسة سنة االخيرة ف 54في الـ 

شعب اسرائيل. من يعارضون االحتالل هم قلة ويتضاءلون وعاجزون سياسية. من المهم مواصلة 
النضال ضد االحتالل. هذا واجب اخالقي. ومن المهم، اآلن، ايضا الصراخ ضد العملية التي 

لمجتمع المدني في الضفة، والعمل على الغائها. ولكن يجب أيضا يقودها بني غانتس ضد منظمات ا
رؤية الصورة الكبيرة وهي أن االحتالل قد نجح ومشروع االستيطان نجح و"االبرتهايد" نجح. هذه 

 حقائق ثابتة. لن تكون دولة فلسطينية. نقطة.
القومية وربما فيدرالية اذًا، ما الذي سيحدث؟ هذا غير معروف في الوقت الحالي. ربما دولة ثنائية 

وربما كونفيدرالية. في كل هذه النماذج استمرار لـ"االبرتهايد"، السيطرة الكولونيالية العنيفة على شعب 
آخر، هي الخيار الرائد. يبدو أنه ليس للجمهور في اسرائيل، الذي اختار االحتالل ويريد االحتالل 

ليكن ما يكون، أي محفز أو أي مصلحة في وهو معني بأن يضع على رأسه حكومات تستمر فيه و 
انهاء االحتالل، ال ايديولوجيا أو اقتصاديا أو اخالقيا أو عمليا. وألن اسرائيل تتميز وتتفوق 
باالحتالل فمن غير المتوقع أن محفز كهذا سيظهر من جهة الفلسطينيين، على شكل انتفاضة 

ي انفسهم وعلى االغلب بأيدي اسرائيل. ولكن شعبية ضد االحتالل. الفلسطينيون هزموا، احيانا بأيد
الخالصة هي أنهم غير قادرين على محاربة االحتالل. وفي االصل اذا بدؤوا بانتفاضة دموية اخرى 
ستؤلم حقا مواطني اسرائيل فإن االحتالل سيظهر فقط لهؤالء المواطنين بأنه اكثر تبريرا ويقتضيه 

 الواقع وهو حيوي من اجل البقاء.
المحتلين بالكف عن االحتالل. ال بالقوة وال بالعقل. هذا يمكن  إلقناعد للفلسطينيين أي سبيل ال يوج

أن يفعله فقط العالم، الواليات المتحدة واوروبا وروسيا والصين. ولكن هل سيتحد العالم حقا من اجل 
عالقات امنية في الوقت الحالي ال. فإسرائيل دولة قوية جدا ولها  االسرائيلي؟انهاء االحتالل 

واستخبارية واقتصادية متشعبة وعميقة مع جميع الدول التي تستطيع اجبارها على تحرير 
الفلسطينيين، أو، لالسف، جعل مواطنيها يفكرون بجدية بجدوى استمرار االحتالل. بما في ذلك 
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ى وقف الدول العربية. في الواليات المتحدة وفي اوروبا هناك تيارات سياسية مهمة ومصممة عل
 االحتالل، لكن في الوقت الحالي هي اضعف من أن تؤثر على الواقع.

لذلك، ايضا عندما ستقام الدولة ثنائية القومية أو الكونفيدرالية أو ما لن يكون فإن "االبرتهايد" 
والكولونيالية يتوقع أن يستمرا. هذا هو التنبؤ المعقول والرصين. يجب النظر اليه مباشرة. الى جانب 

تمرار مكافحة االحتالل يجب االعتراف بفشله، في الحاضر وفي المستقبل. هذا مؤلم جدا ويثير اس
اليأس. وهذا يجعل أي نضال ضد بنيامين نتنياهو باسم حماية "الديمقراطية" مضحكا احيانا، لكن 

 هذا هو الوضع.
 عن "هآرتس"

 26/10/2021األيام، رام هللا، 
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