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 33  كاريكاتير

*** 
 

 "معّلقة في الهواء"قصى تترك مبانيه ت األنفقاإ إسرائيلياإ تح 26القدس   .1
، وقالت إن عدد من شق نفق جديد في محيط المسجد األقصى حذرت أوساط فلسطينيةتل أبيب: 

، مما يجعل مبانيه }معلقة في الهواء{ 26األنفاق التي شقتها إسرائيل في منطقة الحرم القدسي تبلغ 
القدس فخري ل الباحث الفلسطيني في شؤون وفي تصريحات صحافية، أمس، قا مهددة باالنهيار.

متر،  300 - 250بطول »دينة الذي تمكن من دخول النفق الجديد، إنه أبو دياب، وهو ابن الم
مترًا تحت  15إلى مترين، وعرضه من متر إلى متر ونصف المتر، وعمقه  180وارتفاعه يتراوح من 

في أثناء تجولنا داخل هذا »وأضاف:  «.األرض، ويمتد من حي سلوان حتى محيط المسجد األقصى
ره منذ مطلع العام الحالي، اكتشفنا مقطعًا يضم غرفة ومحرابًا يعودان ربما النفق الذي بدأ العمل بحف

حداث إضافات عليهما في الفترة األموية، ويتوقع تحويله ليكون  للفترة الكنعانية، لكن جرى ترميمهما وا 
ووفق هذا المخطط، يتم بناء حي يهودي  دمة مشروعه الصهيوني.مزارًا لترويج روايات االحتالل وخ

قديمة ومحيط األقصى، ويتركز في بلدة سلوان، إلقامة كنس يهودية جديد يمتد من داخل البلدة ال
ومتاحف توراتية ومسارات تلمودية، الستغاللها في الترويج لرواياتها المزعومة حول الهيكل اليهودي، 

 «.هوديةواالدعاء بأن القدس ي
ة والصخور أعمال حفر النفق يتخللها استخراج كميات كبيرة من األترب»وحذر أبو دياب من أن 

والحجارة، ونقل بعضها إلى أماكن مجهولة أو متاحف إسرائيلية، وأخرى يتم تجييرها وصبغها برموز 
ق األرض. فهناك ودالئل عبرية لتحاكي أساطير مزورة. ولكن باإلضافة إلى ذلك، تهدد بانهيار ما فو 

المسجد األقصى، يهددها خطر منزاًل يقع في مسار النفق الجديد، وصواًل للبلدة القديمة و  25أكثر من 
حدوث تشققات وانهيارات وتصدعات في جدرانها. وهناك خطورة على أسوار وأساسات األقصى 

 «.وباحاته
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ها في منطقة مجمع أسفل عين سلوان حفرية ونفقًا إسرائيليًا تمت إقامت 26»ويشير أبو دياب إلى أن 
. وتتركز معظمها في منطقة عين سلوان 1967م تجاه األقصى والبلدة القديمة منذ احتالل القدس عابا

ومنطقة وادي حلوة باتجاه باب المغاربة وحائط البراق، ولكنها تصل أيضًا إلى )درب اآلالم(، 
ويبلغ طول  «.وصواًل إلى منطقة باب العامود المقدسة لدى أشقائنا المسيحيين، والمدرسة العمرية،

ألف دونم من مساحة الحوض  12 -ألف  11حتها نحو متر، وتبلغ مسا 800آالف و 6هذه األنفاق 
المقدس الذي يمتد من حي الشيخ جراح شمال البلدة القديمة حتى منطقة سلوان جنوب المسجد 

 األقصى.
 27/10/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 دسعباس يطالب اإلدارة األميركية بإعادة افتتاح القنصلية في الق .2

جميع وعودها »اإلدارة األميركية، بتنفيذ ، محمود عباس، ةالفلسطيني السلطة رئيسطالب : رام هللا
دة فتح ممثلية منظمة للفلسطينيين، وفي مقدمتها إعادة فتح القنصلية األميركية في القدس وا عا

نهاء الحصار المالي الذي فرضته اإلدارة السابقة على السلطة الوطنية  التحرير في واشنطن، وا 
عباس خالل االجتماع الذي ترأسه في رام هللا،  وقد جاءت أقوال«. الفلسطينية والشعب الفلسطيني

ين التنفيذية لمنظمة التحرير االثنين، للقيادة الفلسطينية، بمشاركة أعضاء اللجنت –ليلة األحد 
طينية، وقادة ، واألمناء العامين لفصائل منظمة التحرير الفلس«فتح»الفلسطينية، والمركزية لحركة 

 .األجهزة األمنية، وشخصيات مستقلة
 26/10/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 توسع االستيطانيالواليات المتحدة والدول األوروبية باتخاذ مواقف حازمة لوقف ال يطالب اشتية .3

ّحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ببيان االتحاد األوروبي الذي يصف المستوطنات في ر 
األراضي الفلسطينية بغير الشرعية، مطالبا االحتالل اإلسرائيلي بوقف اإلعالن عن بناء مزيد من 

جولته األوروبية لحشد ل خال-وطالب اشتية  المستوطنات، بما في ذلك تلك التي في القدس المحتلة.
الواليات المتحدة والدول األوروبية باتخاذ مواقف  -الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني وقضيته

كما دعا دول  حازمة لوقف التوسع االستيطاني في األراضي المحتلة، للحفاظ على حل الدولتين.
تها بحق الشعب الفلسطيني واحترام كااالتحاد األوروبي لممارسة الضغوط على إسرائيل، لوقف انتها

وقال إن السياسة اإلسرائيلية القائمة على  القانون الدولي وحقوق اإلنسان واالتفاقيات الموقعة معها.
تدمير حل الدولتين من خالل تعزيز االستيطان، تدفع إلى واقع تصبح فيه إسرائيل دولة فصل 
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طيني الدول األوروبية باتخاذ قرار يمنع دخول لسوطالب رئيس الوزراء الف .عنصري على أرض الواقع
 منتجات المستوطنات اإلسرائيلية إلى األسواق األوروبية.

 26/10/2021 نت، .الجزيرة
 

 أنا خليفة عباس ..ماجد فرج في اإلمارات"  األخبار" .4
ض على الرغم من إلغاء السلطة الفلسطينية، العام الماضي، مشاركتها في معر : رجب المدهون-غزة
، وتحريضها الدول العربية على مقاطعته كجزء من االعتراض على التطبيع اإلماراتي «إكسبو دبي»
اإلسرائيلي، عادت السلطة للمشاركة في المعرض، الذي استغّله رئيس جهاز المخابرات  -

يفة الفلسطينية، ماجد فرج، للقاء المسؤولين اإلماراتيين، وترميم العالقات معهم، وتسويق نفسه كخل
حمود عباس. وأعلن حاكم دبي، محمد بن راشد، أنه التقى فرج خالل زيارة األخير لجناح للرئيس م

، بأن المسؤول الفلسطيني «األخبار»، فيما أفادت مصادر من السلطة، «إكسبو دبي»فلسطين في 
ى موقف اإلماراتية إلى سابق عهدها، باإلضافة إل -بحث مع ابن راشد عودة العالقات الفلسطينية 

رة األميركية الجديدة الساعية إلى تعزيز مكانة السلطة. وبعد سنوات من القطيعة، ورْفض تلّقي اإلدا
المساعدات اإلمارتية، حّث فرج، المسؤولين اإلماراتيين، على استئناف مساعدة السلطة خالل الفترة 

تي انقطعت خالل المقبلة، ضمن الرؤية األميركية الجديدة، الداعية إلى إعادة المساعدات العربية ال
 السنوات األخيرة، كما كانت سابقًا.

وأشارت المصادر إلى أن فرج لديه معلومات حول إشكاليات بين اإلماراتيين ودحالن خالل الفترة 
على مستوى تعزيز مكانته داخل السلطة،  الماضية، نتيجة فشل األخير في تحقيق اختراقات

فرح وحسين الشيخ وجبريل الرجوب سيطرتهم على  وتضاؤل فرصه في خالفة عباس بعد تعزيز ماجد
مناطق السلطة، ومحاربتهم أّي تحرك لدحالن فيها، باإلضافة إلى وجود تقارير عن اختراقات أمنية 

 نّفذها جهاز المخابرات العامة داخل تّيار دحالن.
 27/10/2021، تاألخبار، بيرو 

 
 2021فتح باب الترشح النتخابات المجالس المحلية  .5

نت لجنة االنتخابات المركزية عن فتح باب الترشح للمرحلة األولى من انتخابات المجالس المحلية أعل
وأكدت  .4/11/2021أيام تنتهي مساء يوم الخميس الموافق  10مدة يوم الثالثاء ول، من صباح 2021

الفردية،  اللجنة في بيان صحفي، أن الترشح يتم من خالل قوائم انتخابية وال تقبل طلبات الترشح
ويحق لألحزاب السياسية أو االئتالفات أو المجموعات تشكيل قوائم انتخابية بغرض الترشح لعضوية 



 
 
 
 

 

 7 ص             5667 العدد:             10/27/2021 ربعاءألا التاريخ: 

 

                                    

ترشح التي حددها مجالس الهيئات المحلية، ومؤكدة على ضرورة التزام القوائم ومرشحيها بشروط ال
 وتعديالته. 2005لسنة  10قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 

ت السياق، أعلنت لجنة االنتخابات نشر سجل الناخبين النهائي المقرر أن تجري على أساسه وفي ذا
 ألف مواطنة ومواطنة. 702المرحلة األولى من االنتخابات المحلية، حيث يبلغ عدد المؤهلين لالقتراع 

 26/10/2021، لجنة االنتخابات المركزيةموقع 
 

دعي فرض عقوبات دولية رادعة على دولة ين يست  حماية حل الدولت"الفلسطينية الخارجية" .6
 االحتالل
، إن حماية حل الدولتين يستدعي فرض عقوبات دولية رادعة على دولة قالت وزارة الخارجية :رام هللا

لفة يوم الثالثاء، أن دولة االحتالل وأذرعها المختوأضاف وزارة الخارجية في بيان لها،  االحتالل.
فيها كتيبة المستوطنين المسلحة المنتشرة على جبال وهضاب الضفة الغربية العسكرية واألمنية بما 

المحتلة في بؤر االرهاب اليهودي، تواصل انتهاكاتها بحق األرض الفلسطينية المحتلة، من حيث 
الطرق عمليات االستيالء على األراضي وتزوير اوراق الملكية، تحت شعار حرم المستوطنات و 

ية التي تقطع اوصال الضفة الغربية، كما تستولي على آالف الدونمات من االستيطانية االلتفاف
أراضي المواطنين الفلسطينيين، بحجة المحميات الطبيعية، واالعالن عن مساحات واسعة من 

عة األرض الفلسطينية ميادين للمناورة والتدريب العسكري، والسيطرة على اجزاء من االرض بذري
 مواقع اثرية ودينية تخدم رواية االحتالل االستعمارية التلمودية.تخصيصها والتعامل معها ك

 26/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 النائب زيدان يدعو لتحرك شعبي وقانوني لوقف تجريف المقبرة اليوسفية .7
تحرك فلسطيني  ن، اليوم الثالثاء، إلىدعا النائب في المجلس التشريعي عبد الرحمن زيدا: نابلس

 شعبي ورسمي؛ لوقف التجريف اإلسرائيلي المستمر للمقبرة اليوسفية اإلسالمية بمدينة القدس المحتلة.
وحث النائب زيدان، في تصريح صحفي، الجهات الرسمية على توظيف إمكاناتها وعالقاتها 

واستنكر محاوالت  ة الدولية بهذا الخصوص.الدبلوماسية والقانونية واستنفار المنظمات الحقوقي
سلطات االحتالل المتواصلة تغيير معالم القدس وتهويد المقدسات والرموز اإلسالمية والمسيحية 

 فيها.
 26/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 هنية يتلقى اتصاال من أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة .8
اتصااًل هاتفًيا من أهالي حي  ،الثالثاءيوم إسماعيل هنية  حماس رئيس المكتب السياسي لحركة تلقى

الشيخ جراح بالقدس المحتلة، حيث استمع إلى شرح مفصل حول أوضاعهم، ووضعوه في صورة 
حاوالت تهجيرهم من قبل االحتالل الصهيوني، مؤكدين رفضهم التطورات المتعلقة بالحي في ظل م

ات تصدر عن المحاكم تنتزع منهم بيوتهم وأرضهم، مشددين على صمودهم المطلق ألي قرار 
وأشاد األهالي بموقف شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وخاصة في معركة سيف القدس  وثباتهم.

دفاًعا عن حي الشيخ جراح والقدس واألقصى، مستحضرين التي خاضتها غزة وساندتها جموع شعبنا 
ألهالي حي  هنيةمن جانبه قال  المعركة وجرحاها والبيوت التي هدمت. بكل إجالل شهداء هذه

ن االحتالل لم  ن شعبكم معكم، وأمتكم معكم، ومقاومتكم معكم، وا  الشيخ جراح "إنكم لستم وحدكم، وا 
طر إلى طرح التسويات عبر محاكمه لوال أنه ذاق ما يمكن يكن ليستشعر عمق أزمته، ولم يكن ليض

اإلرادة الشعبية حين تنفجر دفاًعا عن الشيخ جراح، وما يمكن أن تذيقه إياه المقاومة  أن تصنعه
هذه المحاكم التي تحاول فرض الصالة اليهودية في واعتبر أن " الباسلة في نصرتها للقدس وأهلها".

ن قبل حتل في قضم المقبرة اليوسفية، هي ذاتها المحاكم التي هّجرت ماألقصى، والتي هي أداة الم
عائالت "أم كامل الكرد" و"الغاوي" و"حنون" من بيوتها، وهي ذاتها التي سلمت نصف منزل األخ 
"نبيل الكرد" ووالدته الحاجة المرابطة الراحلة "رفقة الكرد" ظلًما وعدواًنا لسارق مارق يسرق عن 

ن حولكم واستجابة ولم تكن لتلجأ للتسويات لوال صمودكم ونضالكم والتفاف الناس مإصرار ووقاحة، 
المقاومة لندائكم؛ وهي تحاول اليوم أن تستفرد بكم لعلها تجركم للتعويل عليها، حتى نلقي أوراق القوة 

 الحقيقية التي في أيدينا جميًعا".
سيلبي النداء كما لباه من قبل، وكذلك  وأضاف "أتحدث إليكم اليوم وكلي ثقة بأن شعبنا من حولكم

العالم، ولنؤكد لكم بأننا في المقاومة لن نسمح لمحاكم االحتالل أن تنتزع هذا  أمتكم وكل حر في
بالحيلة ما عجزت عن انتزاعه في حرب، فلستم بحاجة ألن تتعاطوا مع عروضها، فهي كيان غير 

ف، وقد جاء الزمان الذي تتغير فيه هذه شرعي على أرضنا، وال نرتجى منها العدالة واإلنصا
 الموازين".

 26/10/2021، موقع حركة حماس
 

  مرتبط بإنهاء حصار غزة "إسرائيل"  استقرار مستوطنات النخالة .9
يوم الثالثاء، إن استقرار النخالة، غزة: قال أمين عام حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين زياد 

واعتبر النخالة، في كلمة عبر  ر غزة ورفع القيود عن سكانها.مستوطنات إسرائيل مرتبط بإنهاء حصا
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ليس “الهاتف خالل مهرجان نظمته الجهاد في غزة، أن إنهاء الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة 
حصار غزة هو جريمة وحرب “وقال إن  ”.لسياسيمنة من أحد وال مسألة تخضع للتفاوض واالبتزاز ا

الوقت و هذه الجريمة يجب أن تنتهي بال مقابل ودون تعهدات  مفتوحة تشن على شعبنا على مدار
إذا كنا جادين بإنهاء الحصار يجب أن يكون كل شيء مرهونا بذلك ويجب أن “وتابع ”. ازالتأو تن

نهاء الحصار عن القطاع وهذا على أقل تقدير إذا كنا نربط االستقرار على المستوطنات باالستقرار و  ا 
ال سيبقى الحصار  ”.مضطرين إلى ذلك وا 

 26/10/2021، مالمركز الفلسطيني لإلعال
 

   اغتيال الشقاقي حفزنا لتطوير قدراتنا العسكريةالجهاد .10
مل أكدت حركة الجهاد اإلسالمي أن اغتيال مؤسسها فتحي الشقاقي، كان دافعًا نحو الع: غزة

وتطوير الحركة وتعزيز قدراتها القتالية والعسكرية، وتمتين بنيتها التنظيمية، وتوسيع قاعدتها 
الثاء، يوم الثجاء ذلك في بيان للحركة،  الجماهيرية والشعبية التي تمتد اليوم في كل الساحات.

د المشروع الذي وأكدت أن "محاولة االحتالل وأ الغتيال الشقاقي. 26بمناسبة الذكرى السنوية الـ 
 أسس له الشقاقي باءت بالفشل، لكون جذوة الصراع ظلت مشتعلة كما أرادها المؤسس، وظل مشروع
المقاومة والجهاد كابوسًا يطارد االحتالل، بل وأضحت ذكرى استشهاد الشقاقي مناسبة يتجّدد فيها 

بكنسه وزواله"، حسب التمسك بمقاومة وقتال العدو، فال يهنأ بعيش على أرضنا حتى يأذن هللا 
 البيان.

 26/10/2021، مالمركز الفلسطيني لإلعال
 

 فصائل المقاومة تحذر االحتالل من استمرار حملته على األرض والمقدسات .11
حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية العدو الصهيوني من استمرار حملته االستيطانية المسعورة : غزة

مقبرة اليوسفية في القدس، ونؤكد أن المقاومة لن تقف مكتوفة بحق أرضنا الفلسطينية واعتدائه على ال
األمين العام المؤسس -لشقاقي وفي بيان لها في ذكرى استشهاد فتحي ا األيدي إزاء هذه الجرائم.

دعت فصائل المقاومة أبناء شعبنا بالضفة لتصعيد حالة االشتباك مع العدو بكل  -لحركة الجهاد
حتى يعلم أن استمرار احتالله ألرضنا وقدسنا يعنى تكلفة باهظة سيدفعها األدوات والوسائل المتاحة 

حة في الرد على جرائم العدو وأشارت إلى أن خيارات المقاومة مفتو من دماء جنوده والمغتصبين. 
 بحق أسرانا، ولن يهدأ لنا بال حتى تحريرهم.

 26/10/2021، مالمركز الفلسطيني لإلعال
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 الحتالل في ذكرى إطالق أول صاروخ للداخل"القسام" ُتوجه رسالة ل .12
في ذكرى إطالق صاروخ "القسام  يوم الثالثاء، رسالة لالحتالل اإلسرائيلي،جهت كتائب القسام و 

. وقالت القسام، في تصريٍح مقتضب نشرته عبر موقعها اإللكتروني: "األول صوب مدننا المحتلة
المحتلة". يذكر أّن اليوم ُيصادف ذكرى إطالق "إننا سنرسل صواريخنا لتغطي كل شبر من أراضينا 

، والذي أطلق عليه هذا 1948(" صوب الداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 1أول صاروخ "قسام )
 يد عز الدين القسام.االسم تمينًا بالشيخ الشه

 26/10/2021فلسطين أون الين، 
 

 النقالبتعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب السوداني في وجه ا الشعبية .13
تضامنها الكامل مع الشعب يوم الثالثاء، عن أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، : غزة

وجه االنقالب الذي يقوده رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح برهان والذي سبق وأن “السوداني في 
ار التطبيع مع انقلب على ثورة الشعب السوداني ومطالبه بالحرية والعدالة والدولة المدنية وقاد قط

جرى ويجري في السودان يأتي في سياق واعتبرت الشعبية في بيان لها أن ما  ”.العدو الصهيوني
إجهاض استحقاقات ونتائج الفعل الثوري للشعب السوداني وتجريف للحياة السياسية وتجاوز لتسليم “

رامة االجتماعية بما السلطة للمدنيين وقطع الطريق على مطالب الشعب السوداني في العدالة والك
العدو الصهيوني مقدمة عند الطغمة العسكرية الحاكمة يؤكد بأن االستبداد والديكتاتورية والعالقة مع 

 بحسب نص بيانها.”. على مصالح وتطلعات ومطالب الشعب السوداني
 26/10/2021، القدس، القدس

 
 معقدة وتعجيزية"  إقرار قانون لربط البيوت العربية بالكهرباءيعتمد شروطا " .14

، 29نائًبا ومعارضة  63صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم األربعاء، بالقراءة التمهيدية، بتأييد 
على اقتراح القانون الذي تقدم به النائب وليد طه والقاضي بربط البيوت العربية غير المرخصة 

 بالكهرباء.
وصوتت القائمة المشتركة بنوابها الستة مع "ربط البيوت العربية بالكهرباء الذي اقترحته القائمة 

 الموحدة رغم محدوديته الكبيرة في حل المشكلة لغالبية البيوت العربية".
غير  وأّكدت المشتركة أن "اقتراح القانون الذي تقّدم به وليد طه بادعاء أنه يربط البيوت العربية

المرخصة بالكهرباء تّم بشروط تعجيزية لوزيرة العنصرية، أييلت شاكيد، التي وضعت عراقيل منها 
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أنه ال يتّم ربط بيوت عليها أمر قضائي أو إداري أواًل وأن اللجان اللوائية يجب أن توافق ثانًيا وهذه 
 عرقلة إضافية لالستحقاق لربط البيوت بالكهرباء".

"تصويت الموحّدة ضد اقتراح قانون ربط البيوت بالكهرباء الذي جاءت به  وشّددت المشتركة أن
نما أدى إلى منع ارتباط  المشتركة قبل ما يقارب الشهر هو ليس أمًرا مشيًنا غير مسبوق وحسب، وا 

 من البيوت بالكهرباء. إساءة حقيقية ومباشرة للناس". 90%
كان وفق مبدئها أنها تصوت مع كل مساعدة  وأضافت المشتركة أن تصويتها لصالح هذا القانون

من البيوت العربية فقط حسب كل  %5ولو كانت بسيطة للناس، حيُث أن "هذا القانون يحّل مشكلة 
المعطيات واآلراء المهنية لمختصين في المجال. فالقائمة المشتركة صوتت مع اقتراح الموحدة رغم 

رف والعراقيل الجّمة التي تّم وضعها من ِقبل وزيرة محدوديته لحل مشاكل البيوت العربية بشكل جا
 الداخلية".

 26/10/2021، 48عرب 
 

 أما مجلس التخطيط األعلى التخطيطآالف الوحدات االستيطانية للمصادقة  .15
يعقد مجلس التخطيط األعلى للتنظيم والبناء التابع لما يسمى "اإلدارة المدنية"، اليوم األربعاء، جلسة 

آالف وحدة استيطانية بالضفة الغربية، وذلك بعد تأجيل لعدة ساعات  3للمصادقة على أكثر من 
"يسرائيل هيوم"، بأن وأفادت صحيفة  بسبب خالفات بين اإلدارة المدنية ووزارة المالية اإلسرائيلية.

تأجيل الجلسة يأتي في أعقاب الضغوطات التي مارستها اإلدارة األميركية على الحكومة اإلسرائيلية، 
 حيث أعلنت واشنطن، أمس الثالثاء، عن رفضها للتوسع االستيطاني بالضفة.

طيط، إلى وذكرت القناة السابعة أن االجتماع تم تأجيله بسبب إضراب عمالي لموظفي مجلس التخ
 جانب ضغوط أميركية على حكومة بينيت لوقف أي مخططات بناء استيطاني.

آالف وحدة استيطانية جديدة  3وتقرر عقد االجتماع بعد ساعات ظهر اليوم، إلقرار خطة بناء نحو 
 في المستوطنات بالضفة الغربية.

 26/10/2021، 48عرب 
 

 بادرة تجاه بوتين  إسرائيل تعترف بالمتطعمين باللقاح الروسي .16
حكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، مع كبار مسؤولي وزارة الصحة على االعتراف اتفق رئيس ال

دارة الغذاء والدواء  بالمتطعمين باللقاح الروسي، على الرغم من أّن منظمة الصّحة العالمية وا 
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وسيدخل القرار حّيز  األميركية لم تعترفا به، وفًقا لما ذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي، اليوم، األربعاء.
 التنفيذ في الخامس عشر من تشرين ثاٍن/نوفمبر المقبل.

وفق اإلذاعة، يأتي القرار كـ"بادرة حسن نية" إسرائيلية تجاه الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، الذي 
 تشي.التقاه بينيت األسبوع الماضي في سو 

 26/10/2021، 48عرب 
 

 لليوم الثالث يواصل التجريف في المقبرة "اليوسفية" بالقدساالحتالل  .17
واصلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، أعمال التجريف في المقبرة : القدس المحتلة

وأشار  ر البلدة القديمة في القدس المحتلة، لليوم الثالث على التوالي."اليوسفية"، المالصقة ألسوا
صحفته على "فيسبوك"، إلى أن "سلطة الطبيعة" حلوة" )غير حكومي(، عبر  "مركز معلومات وادي

وأشار المركز إلى قيام  اإلسرائيلية، باشرت بعمليات التجريف في مقبرة "اليوسفية" منذ الصباح.
بالتمركز على أبواب المقبرة، حيث منعت المواطنين الفلسطينيين، من بينهم كبار  شرطة االحتالل،
كما قامت شرطة االحتالل بتفتيش الشبان، الذين أتوا لحماية  خول ألرض المقبرة.السن، من الد

القبور، منذ ساعات الصباح الباكر، وذلك بالتزامن مع بدء أعمال حفر ونبش السلطات اإلسرائيلية 
 .مقبرةفي ال

 26/10/2021، قدس برس
 

 األقصى من تغيير مالمحيحذر لقدس امفتي بعد البدء بترميم كنيس يهودي..  .18
الشيخ محمد حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى : القدس المحتلة

حسين من محاوالت سلطات االحتالل تغيير مالمح المسجد، من خالل االقتحامات المتكررة، وترميم 
ا في أروقته دي، إضافة إلى الحفريات المستمرة في محيطه وتحته، ما أحدث أضرارً الكنيس اليهو 

وقال حسين في بيان، إن سلطات االحتالل وفي محاولة خطيرة إلغالق فضاء األقصى،  وجدرانه.
متًرا،  250ومحاكاة قبابه اإلسالمية، شرعت بإعادة ترميم كنيس يهودي يقع غربي المسجد على بعد 

أن األقصى اف وأض بعد عقود من إقامته على أراض إسالمية في "حارة الشرف" بالقدس القديمة.
لقدس وأحياءها تشهد هجمة إسرائيلية لم تتوقف، وزيادة محاوالت تهويدها لتعزيز السيطرة وحارات ا

اإلسرائيلية الكاملة عليها، وا غالق فضاء األقصى وتطويقه بمعالم مستحدثة ومستجدة ذات دالالت 
، العرب المفتي العام ودعا يهودية، لتهويد المنظر اإلسالمي العام في القدس القديمة بشواهد معبرنة.
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والمسلمين التخاذ موقف حاسم لحماية شعبنا وحقوقه المشروعة من عنصرية المحتل، واتخاذ 
 اإلجراءات العاجلة لمعاقبته على اختراقاته السافرة للقوانين الدولية وحقوق اإلنسان.

 26/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اإلسرائيلية على المقابر اإلسالمية في القدس"اإلسالمية المسيحية" تحذر من استمرار االعتداءات  .19
حذرت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من استمرار سلطات االحتالل : القدس

وقالت الهيئة  االعتداء على المقابر اإلسالمية في مدينة القدس، وما قد ينجم عنه من عواقب خطيرة.
يف وتحطيم األضرحة في المقبرة قيام جرافات االحتالل بتجر يوم الثالثاء، إن في بيان صحفي صدر 

 اليوسفية يشكل عماًل اجراميًا يتنافى مع جميع المبادئ والقيم اإلنسانية.
ودعت الهيئة الدول العربية واإلسالمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما تتعرض له مدينة القدس 

العربية اإلسالمية، كما دعت األمم المتحدة ومقدساتها من عدوان أصبح يشكل خطرُا على هويتها 
القية والقيام بإجراءات فعالة في كبح والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية واالنسانية واألخ

 جماح العدوان اإلسرائيلي على مدينة القدس.
 26/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ل باألسرى المضربين وترفض إطالق سراحهمتتعمد التنكي "إسرائيل" .20

إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون يواصل ستة أسرى محكومون إداريا، ”: القدس العربي“ -غزة
االحتالل اإلسرائيلي، في ظل تدهور أوضاعهم الصحية بشكل خطير للغاية، في وقت أظهرت 

بما فيها اإلداري، خالل األشهر الثالثة دراسة فلسطينية، تصعيد سلطات االحتالل لحمالت االعتقال 
 97ايام، و مقداد القواسمة المضرب منذ  104واألسرى المضربون هم  كايد الفسفوس منذ  الماضية.

يوما،  63يوما، وشادي أبو عكر منذ  70يوما، وهشام أبو هواش منذ  79يوما، وعالء األعرج منذ 
س هيئة شؤون األسرى والمحررين قدري أبو بكر، من جهته طالب رئي يوما. 34وعياد الهريمي منذ 

بمسؤولياتها القانونية واإلنسانية تجاه األسرى المضربين عن الطعام  مؤسسات المجتمع الدولي للقيام
أسرى، والتدخل الفوري للضغط على سلطات االحتالل من  7ضد اعتقالهم اإلداري والبالغ عددهم 

 حرجة قد تفقدهم حياتهم.أجل اإلفراج عنهم بعد وصولهم لمرحلة 
 26/10/2021، القدس العربي، لندن
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 أسيرة فلسطينية 34نادي األسير  االحتالل يحتجز  .21
أسيرة يقبعن في سجون االحتالل اإلسرائيلي، من  34، الثالثاء ، أن أكد نادي األسير الفلسطيني

ي األسير، مناسبة بينهّن ثماني أّمهات وسبع جريحات ومريضات. جاء ذلك في بيان صدر عن ناد
وتفيد دراسات الّرصد والّتوثيق بأّن سلطات االحتالل اعتقلت أكثر . اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية

وأّكد نادي األسير أّن سلطات االحتالل تواصل  .1967( ألف امرأة فلسطينية منذ العام 16من )
يرات يعشن خالل ى أّن األسوأشار إلانتهاك حقوق األسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل، 

مراحل االعتقال ظروفًا ال إنسانية، ال تراعى فيها حقوقهّن في الّسالمة الجسدية والّنفسية 
والخصوصية، إذ يحتجزن في ظروف معيشية صعبة، يتعّرضن خاللها لالعتداء الجسدي واإلهمال 

 .الطبي، وتحرمهن سلطات االحتالل من أبسط حقوقهن اليومية
 26/10/2021ن، ن اليفلسطين أو

 
 األسير المضرب القواسمي .. يعاني من تسمم بالدم وفي وضع صحي خطير جداإ  .22

"األيام": قال األسير المحرر مثنى القواسمي، شقيق األسير مقداد القواسمي المضرب عن  -الخليل 
على  يعاني من تسمم بالدم، وفي وضع صحي خطير جدا وربما ال يقوى يوما، إنه 97الطعام منذ 

وأضاف، "حسب ما يفيد به األطباء والحالة الصحية التي  الصمود أكثر وقد يستشهد في أي لحظة".
وصل إليها مقداد فإنه لم يتبق سوى عدة ساعات وقد يستشهد في أي لحظة، وقد أوشك على الموت 

مقداد  وكانت والدة وأردف مثنى، "نحن لن ننتظر أن يرجع مقداد إلينا شهيدا". أكثر من مرة".
 صعبة جدا، حيث بدا وجهه أصفر وان جسمه بارد جدا. القواسمي وصفت حالته الصحية بأنها

 26/10/2021، األيام، رام هللا
 

 فلسطينيا بالضفة بينهم أسرى محررين 16االحتالل يشن حملة اعتقاالت تطال  .23
مواطنا فلسطينيا، بينهم  16ربعاء، طالت شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت، فجر اليوم األ: رام هللا

أسرى محررين، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية 
 المحتلة.

 27/10/2021، قدس برس
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 ةجمعية فلسطينية تشّيد قرى لالجئين والنازحين في سوري .24
الداخل الفلسطيني، قرى  " من48بأسماء مدن فلسطينية، شيدت جمعية "اإلغاثة : محمد صفية-إدلب

وافتتحت الجمعية ضمن المرحلة األولى  ومشاريع سكنية لالجئين والمهجرين في الشمال السوري.
وحدة  100وضمت القرية،  قال" في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.لهذه المشاريع، قرية "يافا البرت

جئين الفلسطينيين والنازحين سكنية في منطقة بابسقا بريف إدلب على الحدود السورية التركية، لال
وتواصل الجمعية عملها في الشمال السوري؛ إلنجاز المرحلة الثانية من مشروع الجليل  السوريين.

وحدة سكنية  600وتشمل المرحلة الثانية بناء  لالئق لالجئين والنازحين.السكني لتأمين السكن ا
فا، ومدرسة، وآبار، لخدمة المجمع إسمنتية، إضافة لبعض المرافق كمسجد فلسطين، ومستوصف حي

لـ"قدس برس" عن نية  "، نائل عيسى،48عضو مجلس اإلدارة في جمعية "اإلغاثة  وكشف السكني.
 وحدة سكنّية حتى اآلن. 100الجمعية بناء المزيد من الوحدات السكنية، بعد تشييد ألف و

 26/10/2021، قدس برس
 

 األزهر يؤكد رفضه القاطع لمحاوالت استيالء االحتالل على أراض فلسطينية بالضفة الغربية .25
أدان األزهر الشريف بأشد العبارات، قيام االحتالل اإلسرائيلي بطرح مناقصات لالستيالء : القاهرة

ي بيان، اليوم الزهر فوأوضح ا على أراٍض جديدة من األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
نية واستفزازية يجب وقفها على األربعاء، أنها هذه جريمة ترفضها كل القوانين الدولية، وخطوة عدوا

وجدد األزهر  الفور لما سيترتب عليها من تغيير الهوية الديموغرافية في األراضي الفلسطينية المحتلة.
فاع عن قضيته قضية المسلمين والعرب وكل مساندته للشعب الفلسطيني، ووقوفه إلى جواره في الد

 المنصفين حول العالم.
 27/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ستراتيجيا  األردن اتخذ السالم خيارا إعبدهللا الثاني .26

في  امباحثات مع الرئيس البولندي أندريه دودخالل الملك عبدهللا الثاني، جدد  :بترا –وارسو 
التأكيد على التزام المملكة بالعمل لتعزيز السالم واالستقرار في ، العاصمة البولندية وارسو، أمس

إلى أن األردن وقع معاهدة ولفت  المنطقة، مشيرا إلى أن األردن اتخذ السالم خيارا إستراتيجيا.
ق السالم ساعية لتحقيعاما، وما زال موقفه ثابتا في دعم كل الجهود ال 27السالم مع إسرائيل قبل 

العادل والشامل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة 
، 1967الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 
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على أساس حل الدولتين، الم بمواقف بولندا الداعمة لجهود السوأشاد  وعاصمتها القدس الشرقية.
 )األونروا( في تقديم خدماتها وفق تكليفها األممي.مؤكدا أهمية استمرار دعم وكالة 

 26/10/2021، عّمان الغد،
 

 "إسرائيل"لبنان لن يتنازل عن حقوقه في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع  عون  .27
ي لبنان لن يتنازل عن حقوقه ف»ثالثاء، أن أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس البيروت: 

«: تويتر»ال عون في وقال ميش مع إسرائيل.« المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية
، مؤكدًا أن «لبنان لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية»
اجمتي من قبل بعض وسائل اإلعالم يعود سبب مه»وأضاف عون: «. اللبنانيين سينالون حقوقهم»

 «.إلى أنني أطبق مواد الدستور الذي أقسمت على المحافظة عليه
 27/10/2021، الخليج، الشارقة

 
 الرياضإلى  في تل أبيب طائرة خاصة من بن غوريون  يديعوت أحرونوت .28

طائرة خاصة »أن إيتاي بلومنتال،  «يديعوت أحرونوت»كشف محّرر شؤون الطيران في صحيفة 
وبحسب التقارير  «.في العاصمة السعودية الرياض ]أمس[ اليوملوكة لملياردير إسرائيلي هبطت مم

وأشارت مواقع  الصحفية فإن الطائرة هبطت في الرياض، بعد مكوثها في العاصمة األردنية، عّمان.
من ، أقلعت «604نجر بومباردييه تشال»تعّقب حركة الطيران الدولية إلى أن الطائرة من طراز 

 إسرائيل إلى األردن.
 26/10/2021، األخبار، بيروت

 
 سكري بالسودانمنظمة  "إسرائيل" متورطة في االنقالب الع .29

اتهمت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق األوسط وشمال إفريقيا، "إسرائيل" بالتورط في : القاهرة
واستشهدت المنظمة  نية وحكومة عبد هللا حمدوك."االنقالب العسكري" بالسودان على السلطة المد

بأن "االنقالب" وقع بعد زيارة وفد عسكري سوداني لـ"تل أبيب" بتوجيه من رئيس مجلس السيادة 
السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، مشيرة إلى أن الوفد تضمن كاًل من نائب قائد قوات الدعم 

 فاعية مرجاني إدريس سليمان.، ومدير شعبة الصناعات الدالسريع الفريق عبد الرحيم دقلو حميدتي
يوم الثالثاء، إن وقال المتحدث الرسمي للمنظمة، زيدان القنائي، في بيان تلقته "قدس برس" 

"إسرائيل" ودواًل إقليمية قامت بترتيب االنقالب العسكري داخل السودان، مؤكدًا "دعم إسرائيل للفريق 
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ري واإلطاحة قادم للسودان، مما دفع هذا األخير إلى التحرك العسك عبد الفتاح البرهان كرئيس
 بالحكومة السودانية".

 26/10/2021، قدس برس
 

 ولبنان ةوريإلى س "أنبوب عربي"غاز إسرائيلي في "  الشرق األوسط" .30
إلى لبنان، من مصر عبر األردن « األنبوب العربي»الغاز الذي سيصل في : إبراهيم حميدي-لندن

ألردن، منتجة الكهرباء التي تصل إلى لبنان عبر سوريا، من ا«. إسرائيلي في معظمه»ا، هو وسوري
ئيلي أيضًا، بموجب اتفاق صاغه قبل سنوات أموس هيتشستاين، أحد كبار دبلوماسيي بغاز إسرا

ونقل مسؤول غربي عن مسؤول روسي رفيع المستوى قوله في  الطاقة في وزارة الخارجية األميركية.
ا على فرض سلطة الحكومة إسرائيل هي التي شجعت روسيا وأميرك»ماع رسمي، ما مفاده: اجت

مداد لبنان بالطاقة، العتقادها أن هذا يساهم في مواجهة نفوذ إيران في  السورية في الجنوب وا 
كما أن مدير وكالة االستخبارات األميركية )سي آي إيه( وليم بيرنز، كان مطلعًا ومنخرطًا «. البلدين

، التي دعمها أيضًا مسؤول الشرق األوسط في مجلس األمن القومي بريت «صفقة الغاز»في جهود 
على نصها، من وزارة الخزانة إلى « األوسطالشرق »وجاءت الوثيقة، التي اّطلعت  ماكغورك.

، مع تأكيد ضرورة عدم تقديم أي «اقتراح الغاز»الحكومات المعنية، وتضمنت أجوبة وأسئلة تخص 
« أي شخص أو كيان سوري مدرج على قائمة العقوباتعدم إفادة »أموال للحكومة السورية وضرورة 

ه الوثيقة اتفا«اقتراح الغاز»من   .قًا نهائيًا بعد، الذي لم تسمِّ
 27/10/2021، الشرق األوسط، لندن

 
  القذافي وحفتر يتعاقدان مع شركة إسرائيلية في دبي إلدارة حملتيهما إسرائيلية صحيفة .31

 لالنتخابات
قالت صحيفة إسرائيلية إن سيف اإلسالم القذافي واللواء المتقاعد خليفة حفتر تعاقدا مع : األناضول

وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم"  ا االنتخابية للرئاسة الليبية.لتولي حملتيهم شركة إعالنات إسرائيلية،
أنه بغض النظر عمن سيخرج منتصرا، فهناك فائز واحد مؤكد وهو "شركة استشارية إسرائيلية إلى 

 -لم تسمها-ي ونقلت عن شخصيات بارزة في منطقة الخليج العرب تقدم المشورة لكال المرشحين".
أبناء حفتر وقع مؤخًرا العقد مع الشركة، التي أدارت بنجاح حمالت في إسرائيل وحول  قولها إن أحد

وقالت الصحيفة إن الشركة تلقت في ما بعد طلًبا من المرشح اآلخر )القذافي(، عن طريق  العالم.
حملتين عبر كيانين وبحسب الصحيفة، فإن الشركة ستدير كلتا ال عارضة أزياء تعيش في دبي.
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يتبعان لها في اإلمارات، وقدرت الصحيفة قيمة كال العقدين بعشرات الماليين من  منفصلين
 الدوالرات.

 26/10/2021ت، ن .الجزيرة
 

 ضية الفلسطينيةمجلس الوزراء السعودي يؤكد موقف المملكة الثابت في دعم الق .32
الفلسطينية  أكد مجلس الوزراء السعودي موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم القضية: الرياض

يجاد حل  وشدد مجلس الوزراء في جلسته  عادل لها يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.وا 
، على ما عبرت عنه المملكة أمام اللجنة الملك سلمانيوم الثالثاء، برئاسة األسبوعية التي عقدت، 

باالستجابة إلسرائيلي االقتصادية والمالية في األمم المتحدة من ضرورة إلزام سلطات االحتالل ا
نهاء االحتالل واالنسحاب الكامل من للق  األراضي العربية المحتلة.رارات والقوانين الدولية وا 

 27/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الكويت  حماية الشعب الفلسطيني أمر ضروري غير قابل للمماطلة .33
ي الكامل لألراضي الفلسطينية، وأهمية نهاء االحتالل اإلسرائيلأكدت دولة الكويت ضرورة إ: الكويت

جاء  حصول الشعب الفلسطيني حقوقه السياسية المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير.
ذلك خالل بيان ألقاه نائب مندوبها الدائم لدى األمم المتحدة، الوزير المفوض بدر المنيخ، أمام 

وبّين المنيخ أن توفير الحماية الدولية  وم الثالثاء.عامة لألمم المتحدة، الياللجنة الرابعة للجمعية ال
للشعب الفلسطيني، في ظل ما يشهده من انتهاكات إنسانية جسيمة لحقوقه وألبسط مبادئ وأسس 

 القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، بات أمرًا ضروريًا وغير قابل للمماطلة.
ياق ذاته، قال المنيخ: على الرغم من الدور الهام والحيوي والالغنى عنه الذي تقوم به وكالة في الس

"أونروا"، والذي تتجاوز أبعاده حدود الدور اإلنساني النبيل، لتصل إلى استتباب األمن واالستقرار 
واليتها،  تتعرض لهجوم سياسي يستهدف -ومع األسف  –، إال أن الوكالة وتعزيز السالم بالمنطقة

وأكد أن دولة الكويت مستمرة في  ويشكك بنزاهتها في سبيل تقويض حقوق الالجئين الفلسطينيين.
 .دعمها الثابت للوكالة

 26/10/2021، قدس برس
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 "إسرائيل"مشاركة مغربية إماراتية في مسابقة ملكة جمال الكون في  .34
المغرب نيته المشاركة في مسابقة : تعالت األصوات المنددة بإعالن هاجر حرب -”القدس العربي“

 ديسمبر/كانون األول القادم. 12ملكة جمال الكون المقرر إقامتها في منتجع في مدينة إيالت في 
يوم ديد بالمشاركة عقب إعالن نشره الموقع الرسمي لمسابقة ملكة جمال الكون بالمغرب، جاء التن

سابقة المقامة لهذا العام في إسرائيل، وهي المرة من الم 70الثالثاء، عن مشاركة البالد في النسخة الـ
موقع  وأشار اإلعالن الذي ُنشر من خالل مقطع مصور عبر عامًا. 40األولى بعد غياب استمر 

إلى أنه سيتم انتخاب شابة مغربية لتمثل البالد في مسابقة ملكة جمال الكون، داعيًا ” إنستغرام“
 ن.الراغبات في المشاركة لتقديم ترشيحاته

رك في الحدث المقرر إقامته في مدينة إيالت، المتسابقة المغربية ليست العربية الوحيدة التي ستشا
” جورزاليم بوست“فبحسب تصريحات باوال شوجارت، رئيسة منظمة ملكة جمال الكون، لصحيفة 
 راتية ألول مرة.اإلسرائيلية، فإن تطورًا جديدًا يطرأ هذا العام على المسابقة، وهو مشاركة متسابقة إما
 26/10/2021دن، القدس العربي، لن

 
   قراصنة إيرانيون ينشرون تفاصيل مئات الجنود اإلسرائيليينيديعوت أحرونوت .35

نشرت مجموعة قراصنة إيرانيين، الثالثاء، ملفات معلومات تابعة للجيش اإلسرائيلي، : باسل مغربي
جاء ذلك  تدريباتهم، وغيرها من التفاصيل.تشمل أسماءهم وُرَتبهم و  تحوي بيانات مئات الجنود،

بحسب تقرير أورده "واينت" الموقع اإللكترونّي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" في وقت متأخر من 
 Mosesوأوضح الموقع أن المجموعة التي ُتطِلق على نفسها اسم "عصا موسى ) مساء الثالثاء.

Staffت كتيبة قتالية في الجيش اإلسرائيلي، مشيرا ("، نشرت ملفا يحتوي على التفاصيل الكاملة لقوا
زير األمن اإلسرائيلّي، بيني إلى أن المجموعة ذاتها كانت قد نشرت اإلثنين، صورا شخصية لو 

ونشر القراصنة التفاصيل والمعلومات التي تّم الكشف عنها في موقعهم في الشبكة المظلمة  غانتس.
"واينت" أن الملف الذي تّم نشره يحوي تفاصيل عن  وذكر )دارك نت( وفي مجموعات في "تليغرام".

يل تشمل "أسماًء، وعناوين بريد إلكتروني، كتيبة "ألفون" في الجيش اإلسرائيلي، مؤكدا أن التفاص
 وأرقام هواتف، وعناوين السكن لمئات الجنود".

 26/10/2021، 48عرب 
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 منظمات فلسطينية "إرهابية" 6فرنسا تعرب عن قلقها بشأن تصنيف إسرائيل  .36
أعربت فرنسا عن قلقها الشديد إزاء تصنيف السلطات اإلسرائيلية ست منظمات غير حكومية 

 فلسطينية ناشطة في المجال اإلنساني والدفاع عن حقوق اإلنسان، "منظمات إرهابية".
دور الجوهري وأكدت فرنسا في بيان صدر عن وزارة الخارجية، مساء اليوم الثالثاء، حرصها على ال

 الذي يضطلع به المجتمع المدني في الحياة الديمقراطية.
وقالت: "تقع على عاتق الدول مسؤولية إحداث البيئة المؤاتية لتمارس المنظمات غير الحكومية 
أنشطتها، والمحافظة على هذه البيئة"، مطالبة بالحصول على توضيح من السلطات اإلسرائيلية في 

 هذا الشأن.
 26/10/2021، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 

 
 سرائيل" بناء وحدات استيطانية بالضفةإدانة فرنسية لمخطط "إ .37

وحدة استيطانية  1300أدانت الخارجية الفرنسية قرار السلطات اإلسرائيلية بناء أكثر من : باريس
ها حكومة االحتالل إلى إنهاء اإلجراءات ودعت الوزارة في بيان ل جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

يشار إلى أن سلطات  األحادية، مؤكدة أنه الحل الوحيد إلحالل سالم دائم وعادل في المنطقة.
وحدة استيطانية جديدة في الضفة  1300االحتالل قد أعلنت قبل يومين طرح مناقصات لبناء نحو 

 المحتلة.
ألف مستوطن إسرائيلي  666وتشير بيانات حركة "السالم اآلن" الحقوقية اإلسرائيلية، إلى وجود نحو 

بؤرة استيطانية عشوائية )غير مرخصة من الحكومة اإلسرائيلية(  140مستوطنة كبيرة و 145و
 بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة.

 26/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 منظمات فلسطينية "إرهابية" 6فرنسا تعرب عن قلقها بشأن تصنيف إسرائيل  .38
ست منظمات غير حكومية أعربت فرنسا عن قلقها الشديد إزاء تصنيف السلطات اإلسرائيلية 

وأكدت فرنسا  فلسطينية ناشطة في المجال اإلنساني والدفاع عن حقوق اإلنسان، "منظمات إرهابية".
في بيان صدر عن وزارة الخارجية، مساء اليوم الثالثاء، حرصها على الدور الجوهري الذي يضطلع 

  به المجتمع المدني في الحياة الديمقراطية.
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عاتق الدول مسؤولية إحداث البيئة المؤاتية لتمارس المنظمات غير الحكومية وقالت: "تقع على 
أنشطتها، والمحافظة على هذه البيئة"، مطالبة بالحصول على توضيح من السلطات اإلسرائيلية في 

 هذا الشأن.
 26/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وزير األمن الداخلي األميركي  نتجه إلعفاء اإلسرائيليين من الفيزا .39

األربعاء، أن بالده تدرس إعفاء  األميركي، أليخاندرو مايوركاس، يومأعلن وزير األمن الداخلي 
 اإلسرائيليين من فيزا للدخول إليها، باإلضافة إلى ثالث دول أخرى هي قبرص وبلغاريا ورومانيا.

ي سُتضاف إليه هذه الدول هو "فيزا ويفير"، ويسمح لمواطني هذه الدول بالدخول إلى والبرنامج الذ
 الواليات المتحدة لتسعين يوًما دون الحاجة إلى فيزا.

وتابع مايوركاس إنه "يرّكز بشكل كبير جًدا على هذه البرنامج، الذي يقّدم منافع اقتصادية وأمنية 
 وجاءت هذه التفاهمات في أعقاب اللقاء بين بينيت والرئيس األميركي، جو بايدن. بارزة".

 26/10/2021، 48عرب 
 

 بناء مساكن استيطانية جديدة في الضفة "إسرائيل"واشنطن  نعارض بشّدة قرار  .40
زاء قرار إسرائيل وكاالت: أعربت الواليات المتحدة، مساء أمس، عن قلقها إ -واشنطن، تل أبيب 

بناء مساكن استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وقالت، إنها "تعارض بشدة" توسعا كهذا في أرض 
وقال المتحدث باسم الخارجية األميركية نيد برايس في مؤتمر صحافي، "نحن  فلسطينية محتلة.

وأضاف، "نعارض  طانية".قلقون للغاية إزاء خطة الحكومة اإلسرائيلية بناء آالف الوحدات االستي
 بشدة هذا التوسع االستيطاني الذي ال يتماشى على اإلطالق مع جهود خفض منسوب التوتر".

 واعتبر أن هذا التوسع "يضر بآفاق حل قيام دولتين".
وتابع برايس، "نعتبر أيضا أن كل الجهود الرامية إلى تشريع مستوطنات غير شرعية بمفعول رجعي، 

مشددا على أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى سبق ان أبلغوا نظراءهم اإلسرائيليين غير مقبولة"، 
 بهذه المواقف "بشكل مباشر".

ويعد هذا الموقف واحدا من األكثر حزما للواليات المتحدة إزاء االستيطان اإلسرائيلي في األراضي 
 كية مطلع العام الحالي.الفلسطينية منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى سدة الرئاسة األمير 

 27/10/2021، األيام، رام هللا
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 "الصليب األحمر" تدين "السلوك العنيف" للمستوطنين ضد موظفيها .41
شينخوا: أدانت اللجنة الدولية للصليب األحمر، امس، بشدة "السلوك العنيف" ضد موظفيها  -رام هللا 

وقال بيان صادر عن اللجنة، إن موظفيها تعرضوا لهجوم  طنين في الضفة الغربية.من قبل المستو 
برذاذ الفلفل من قبل مستوطنين إسرائيليين خالل زيارة ميدانية مع مزارعين فلسطينيين وبالتنسيق 

وأضاف البيان، إن الجنود اإلسرائيليين  المسبق مع الجيش اإلسرائيلي في قرية بورين جنوب نابلس.
لمتواجدين في المنطقة قاموا بمرافقة طاقم اللجنة الدولية إلى قاعدتهم العسكرية حيث قدموا ا

 اإلسعافات األولية.
وأشار البيان إلى أن هذه ليست المرة األولى التي يتعرض فيها موظفو اللجنة الدولية لالعتداء أثناء 

ل للمهام اإلنسانية البحتة الموكلة للجنة قيامهم بعملهم في الضفة الغربية، داعيا إلى االحترام الكام
 الدولية.

 27/10/2021، األيام، رام هللا
 

 ضع للعربة أمام الحصانمركزي و دعوة ال .42
 هاني المصري
قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دعوة المجلس المركزي لعقد جلسة له في موعد أقصاه بداية 

ي بهذه الدعوة، فالمنظمة غائبة ومغّيبة منذ أوسلو، والسلطة العام القادم، ولم نشهد أي اهتمام شعب
 هي البنت التي طغت على أمها.

نهاء االنقسام، وتشكيل ب الالسب معلن للدعوة هو إصالح المنظمة وتفعيلها، تمهيًدا لحوار شامل، وا 
صوًصا بعد حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية. أما األسباب الحقيقية فهي ملء الشواغر، خ

رض أن رحيل صائب عريقات واستقالة حنان عشراوي، ورسم معالم المرحلة الجديدة التي من المفت
اقية تغطي أواخر عهد الرئيس محمود عباس، وبداية عهد خليفته، واستعادة جزء من الشرعية والمصد

 التي فقدتهما المنظمة والسلطة بعد االصطدام بالحائط المسدود.
ما ذهبنا إليه هو أن البدء بدعوة المجلس المركزي هي أشبه بوضع العربة أمام  ما يدفعنا إلى

تكون بالدعوة إلى حوار وطني شامل تتسع قاعدة المشاركين فيه، حيث ال تنحصر الحصان، فالبداية 
 مشاركة في المنظمة، وال بإضافة حركتي حماس والجهاد اإلسالمي فقط.بالقوى والشخصيات ال

السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن تجاوز المأزق الوطني الذي تواجهه القضية والنظام السياسي 
مكوناته بعقد المجلس المركزي من دون البحث في جذوره وأسبابه، وكيفية الفلسطيني بمختلف 

 المعالجة؟ الجواب القاطع: ال.
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ركتا حماس والجهاد اإلسالمي ح -على األغلب  –فالمجلس المركزي المزمع عقده لن تشارك فيه 
س وطني جديد كونهما لم تشاركا في السابق، ولم تُدعوا للمشاركة في إطار لجنة تحضيرية لعقد مجل

على غرار  -رفع عتب  –مثلما ينص النظام األساسي للمنظمة، والدعوة التي يمكن أن توجه إليهما 
 وات السابقة ستؤدي إلى مقاطعتهما له.الدع

لس المركزي منتخب من المجلس الوطني غير المنتخب الذي انتهت مدته، إذ تنص كما أن المج
س الوطني ثالث سنوات، ة التحرير على أن مدة المجل( من القانون األساسي لمنظم8المادة )

والمفترض تشكيل مجلس وطني جديد باالنتخابات حيثما أمكن وبالتوافق حيثما يتعذر إجراء 
لحقائق والخارطة الجديدة لمكونات الحركة الوطنية التي تغيرت بشكل االنتخابات. مجلس يعكس ا

كيل المجلس الوطني الحالي، لدرجة أن العديد من واسع وجذري بعد أكثر من ثالثين عاًما على تش
وا من العمر عتًيا وأعيا العديد منهم بلغ -أطال هللا في عمرهم  -أعضائه توفاهم هللا، والعديد أيًضا 

حين أن أجيااًل عديدة من الشباب لم تجد طريقها ألهم مؤسسة فلسطينية تمثل الكيان المرض، في 
 للفلسطينيين جميًعا. الوطني والممثل الشرعي الوحيد

لعل عدم عقد المجلس الوطني بشكل سنوي كما ينص النظام األساسي، وعدم عقد المجلس المركزي 
دخول المنظمة، خصوًصا أعلى مؤسسة  منذ ثالث سنوات على عقد آخر اجتماع له يفسر سبب

لقيادة المتنفذة )المجلس الوطني(، في موت سريري، إذ ُتستدعى للحياة عند الحاجة خدمة ألهداف ا
السياسية، فالمجلس الوطني الذي من المفترض وفًقا للقانون األساسي للمنظمة أن يعقد بشكل دوري 

سوى ثالث  1996تماع للمجلس الوطني في العام دعوة من رئيسه مرة كل سنة، لم يعقد منذ آخر اجب
ون للمصادقة على إلغاء مواد بحضور الرئيس األميركي بيل كلينت 1998مرات، المرة األولى في العام 

لملء شواغر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والثالثة  2009ميثاق الوطني، والثانية في العام من ال
س جلسة بصورة انفرادية عمقت االنقسام، تخللتها انتهاكات جسيمة ، حيث عقد المجل2018في العام 

لعويصة التي تعاني منها المنظمة، بل زادتها للنظام األساسي للمنظمة، ولم تكن حاًل للمشاكل ا
 تفاقًما.

أغرب قرار بتخويل صالحياته كاملة  2018واتخذ المجلس الوطني في دورته األخيرة في العام 
من دون تحديد الصالحيات وال المدة الزمنية، وكانت الحجة لهذا التفويض الغريب للمجلس المركزي 

متسارع، مع أن المجلس المركزي لم ُيعقد منذ حوالي ثالث  هو تعذر دعوة الوطني لالنعقاد بشكل
، ومن غير المؤكد أن ُيعقد في موعده إذا لم تنزع 2018سنوات بعد جلسته األخيرة في تشرين األول 

األلغام الذي تعترض طريقه. فكلنا نذكر التحضيرات المكثفة لتعديل الحكومة، لدرجة تحديد  فتائل
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شواغر في الداخلية واألوقاف، لينتهي ذلك كله لسيخرجون وسيدخلون وسد ا المواعيد والوزراء الذين
 ببقاء الحكومة على حالها.

طالب بوضع رؤية شاملة أي اجتماع للمجلس المركزي حتى يكون عقده خطوة إلى األمام م
ستراتيجية موحدة لمواجهة التحديات والمخاطر الجسيمة التي تهدد القضية الفلسطينية، ووضع س بل وا 

للنهوض الوطني، خصوًصا بعد اتضاح سقوط الرهانات الخاسرة واألوهام الخاطئة التي كان آخرها 
ظور، وأن السلطة انتقلت من وثبوت عدم وجود أفق سياسي على المدى المن حول إدارة جو بايدن،

سياسية  التعاون والتنسيق األمني ضمن عملية سياسية تستهدف تجسيد الدولة الفلسطينية، إلى عملية
 تقوم على التعاون والتنسيق األمني مقابل سقف حده األقصى بقاء السلطة.

ن هذا هل يكفي القول بأن المجلس المركزي سيضع الخطط لترجمة خطاب الرئيس، خصوًصا أ
الخطاب تضمن خيارات عدة، منها حل الدولتين الذي منح مدة عام آخر الستمرار ما هو كائن، 

يه، أو خيار قرار التقسيم، أو خيار الدولة الواحدة، وكأن من لم يحقق دولة وأوصلنا إلى ما نحن ف
مر األ وهذا أو على كل فلسطين، %44من مساحة فلسطين قادر على تحقيقها على  %22على 

)البحث في الخيارات( مقبول من المحللين اإلستراتيجيين ومراكز األبحاث، وليس من القيادات 
 تخاذ المواقف، وحسم القرارات والخيارات، وتوفير مستلزمات تطبيقها.السياسية التي عليها ا

وقواه  أي اجتماع فلسطيني ال معنى له إذا لم يكن في صدارة جدول أعماله توحيد الشعب الفلسطيني
الحية في إطار مشروع وطني واحد، وليس مثلما جاء في البيان الصادر عن اجتماع القيادة األخير 

ني الشامل سيبدأ بعد انتهاء الحوار في إطار المنظمة، وهذا غير منطقي، إذ من بأن الحوار الوط
 ا.المفترض الشروع في حوار وطني شامل فورً 

لى عقد مجلس مركزي، بل إلى عقد مجلس وطني جديد إلعادة كما أن الفلسطينيين ليسوا بحاجة إ
لتي جرت خالل عشرات السنين االعتبار للمشروع الوطني، ألن المشروع الوطني بعد كل المياه ا

 بات مختلًفا عليه:
بين من ينادي بالعودة إلى األصل والبدايات، ورفع شعاري العودة والتحرير لكل التراب الفلسطيني 

 مقاومة المسلحة؛من خالل ال
وبين من ينادي بالدولة الواحدة بمختلف صيغها: دولة لكل مواطنيها، أو ثنائية القومية، أو إسالمية، 

ديمقراطية، أو دولة أبارتهايد إلى أن يقضي هللا أمًرا كان مفعواًل، ويصبح الفلسطينيون أغلبية  أو
 ون على حقوق متساوية؛ويحصل

 دولتين؛وبين من ينتظرون إحياء حل ال
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وبين من ينتظر القبول بإنقاذ ما يمكن إنقاذه الذي سقفه السالم االقتصادي وخطوات بناء الثقة وبقاء 
بحجة عدمية الدعوة للوحدة جراء عدم التواصل الجغرافي، أو أن قرار الوحدة ليس قراًرا االنقسام، 

نما إسرائي األهم ال يريدون تغيير شروط  لي أميركي إقليمي عربي فلسطيني، والالعبونفلسطينًيا، وا 
 اللعبة الجارية وقواعدها؛

حديد برامج وخيارات وبدائل وبين من يدعون إلى تحديد الهدف النهائي المستند إلى الحقوق وت
 ومراحل على طريق تحقيقه.

كما رأينا في مقال حسن إسميك في "الفورين بوليسي" منذ أسبوعين، الذي نشر  -وهناك من طرح 
توحيد الضفتين وغزة في المملكة الهاشمية األردنية الفلسطينية  -ي صحيفة النهار اللبنانية مترجًما ف

ستوطنين المستعمرين إذا أرادوا البقاء فيها، وما طرح إنهاء االحتالل التي يمكن أن تضم أيًضا الم
إليه هو ضم لذر الرماد في العيون، فما ترمي  في هذا المقال إال لكي ترى هذه الفكرة النور، أي

زالة العبء  األردن للفلسطينيين في الضفة وغزة ما دام حل الدولتين سقط من دون إنهاء االحتالل وا 
عن االحتالل، وتعبيد الطريق لصفقة القرن بصيغة جديدة. فاالحتالل ال يريد السكان بل  والمسؤولية

ون اختبار، ألن الكاتب رجل شعب هللا المختار"، وهذه مجرد بالاالحتفاظ بـ"األرض الموعودة" لـ"
ت أعمال معروف بصالته القوية بالحكام وصفقاته المشبوهة مثل غسيل األموال وغيرها، وينشر مقاال

له في معهد واشنطن ويساهم في دعمه، وهو يمثل أحد أركان اللوبي الصهيوني في الواليات 
 المتحدة.

جربت وفشلت، عليه حتًما إعادة إحياء  إن من يريد تبني خيارات أخرى بديلة عن الخيارات التي
وتعريف المشروع الوطني، ووضع تصّور حول كيفية تحقيقه، ومن وكيف، ووضع خطة، ولو 

درجية، للتخلص من التزامات أوسلو، عبر الشروع في تطبيق قرارات المجلَسْين المركزي والوطني، ت
على أسس وطنية وشراكة كاملة في السلطة  نقسام واستعادة الوحدة الوطنيةوا عطاء األولوية إلنهاء اال

سات الحكومية والمنظمة، وهذا يقتضي إنهاء الهيمنة والتفرد واإلقصاء، وتوحيد الوزارات والمؤس
واألجهزة األمنية، بعيًدا عن الحزبية والفصائلية، وعلى أسس مهنية وعقيدة وطنية بعيًدا عن نظام 

لى الشعب عبر إجراء االنتخابات المحلية والعامة الفصائلي، إضافة إلى االحتكام إالمحاصصة 
 تخابات فيها.الدورية والمنتظمة وفي مختلف القطاعات والتجمعات التي يمكن إجراء االن

هناك من ينظر إلى المنظمة بأنها ماتت وشبعت موًتا أو في موت سريري وال ينقصها سوى الدفن، 
نظمة لترتقي إلى مستوى التحديات والمخاطر ومن يرى استحالة إصالح أو تفعيل أو تغيير الم

دين على وتوظيف الفرص المتاحة، وهناك من توقع أن المنظمة ستندثر كلًيا خالل عقد أو عق
األكثر، ويعزز أصحاب هذا الموقف بأن المنظمة تقادمت وتآكلت مؤسساتها، وانفصلت عن 
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رحلة الناصرية والمنظومة االشتراكية تها في ظل الصعود القومي والمالشعب، وأن المرحلة التي أوجد
ي عدم إضاعة بزعامة االتحاد السوفييتي انتهت، ونحن اآلن في مرحلة جديدة مختلفة كلًيا، ما يستدع

 الوقت في محاولة إحياء العظام وهي رميم.
 وتنقسم اآلراء حول مستقبل المنظمة إلى ثالث وجهات نظر 

: ينطلق أنصارها من اليأس والعجز والهزيمة والتسليم باستحالة االنتصار على الحركة األولى
ه أن تبقى المنظمة حتى الصهيونية وحلفائها األجانب والعرب، وبالتالي أقصى ما يأملون في تحقيق

 باسم الشعب الفلسطيني. تقوم بتوقيع االتفاق النهائي
: ينطلق أنصارها من اإليمان بأن الشعب الذي أنجب منظمة التحرير قادر على إنجاب الثانية

منظمة تحرير جديدة، ينسجم فيها االسم مع المسمى، ويقودها أشخاص مؤمنون بشعبهم وحقوقه 
 بالتالي يدعون إلى تشكيل وبناء منظمة تحرير جديدة.وقدرته على النصر، و 

الثالثة: ينطلق أنصارها بأن المنظمة أداة ومؤسسات وآليات، ويمكن تغييرها من دون التخلي عن 
المنظمة ككيان وهوية وطنية، أو إيجاد بدائل لها فرصتها في الحياة شبه معدومة، ألن المنظمة 

لي، يته الوطنية، وحصلت على اعتراف فلسطيني وعربي ودو إنجاز تاريخي وّحد الشعب، وبلور هو 
وحققت مكاسب ال يجب إنكارها، رغم األخطاء والخطايا والتنازالت الصغيرة والكبيرة، ما يستدعي 
نما البناء عليه من خالل إعادة بناء مؤسسات المنظمة، ألن  عدم هدم كل ذلك والبدء من الصفر، وا 

ر الممكن لى تغيير عميق وشامل، يمكن أن يبدأ بإحداث التغييإصالحها ال يكفي، فهي بحاجة إ
على طريق التغيير الشامل، الذي يتم من خالل تجسيد شراكة حقيقية على أساس برنامج القواسم 
المشتركة والمبادئ والمصالح وتوازن القوى القائم حالًيا مع أخذ الحقائق الجديدة بالحسبان، ألن 

نيين جميًعا، وال يطاني االحتاللي اإلحاللي العنصري يستهدف الفلسطيالمشروع االستعماري االست
يفرق بين فلسطيني معتدل ومتطرف، ويعتبر الفلسطيني الجيد هو الميت أو الذي يقيم في الخارج وال 
يحمل حلم العودة وال يعمل من أجلها، و"الفلسطيني الجديد" داخل فلسطين الذي يجب أن يبقى أقلية 

 مساواة وال هوية وأهداف وطنية وبال نضال. بال حقوق وال
كل، بما يشمل حركتي فتح وحماس وغيرهما من الفصائل والمجموعات والحراكات والقوائم إّن ال

واللجان الجديدة، وما عدا العمالء والخونة والمستسلمين، مدعو للمساهمة في إعادة بناء المنظمة 
 منة والتفرد.بعيًدا عن التكفير والتخوين واإلقصاء والهي

 *مركز مساراتمدير 
 26/10/2021مركز مسارات، رام هللا، 
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 اعتذار أم تعويضات عن فظائع بريطانيا في فلسطين؟ .43
 جوزيف مسعد
كان الملياردير الفلسطيني منيب المصري في لندن مؤخرًا، حيث أعلن في مقابلة أنه استعان بمحاٍم 

، وعن 1917تشرين الثاني/ نوفمبر  2د بلفور في لمقاضاة الحكومة البريطانية بشأن إصدارها وع
مانه العميق "الجرائم" التي ارتكبتها أثناء احتاللها االستعماري لفلسطين. وقد أعرب المصري عن إي

في عدالة النظام القانوني البريطاني، وأعرب عن أمله في أن تؤدي اإلجراءات القانونية في النهاية 
 عتذار.إلى إجبار البريطانيين على اال

، 2017لكن هذه ليست المحاولة األولى من نوعها إلجبار البريطانيين على االعتذار. ففي عام 
بريطانيا إذا لم تعتذر عن وعد بلفور الذي صادفت مئويته في  هددت السلطة الفلسطينية بمقاضاة

ا ماي، التي أعلنت ذلك العام. وقد جاء الرد البريطاني على لسان رئيسة وزراء بريطانيا آنذاك، تيريز 
بكل وضوح عن فخرها بوعد بلفور وبدور بريطانيا في إقامة دولة إسرائيل على أنقاض فلسطين 

 والفلسطينيين.
االعتذار حقا هو ما يحتاجه الفلسطينيون من بريطانيا التي احتلت فلسطين لمدة ثالثة  ولكن هل

طان اليهودي، مما أدى إلى سرقة عقود، فتحت خاللها بالد الفلسطينيين على مصراعيها لالستي
نشاء المستعمرة االستيطانية اليهودية؟ وماذا عن الفظائع المروعة التي ارتكبتها بريطانيا  وطنهم وا 

-1936بحق الشعب الفلسطيني خالل ثالثة عقود من االحتالل، وخاصة خالل ثورته الكبرى في 
صهيوني؟ أال يجب على الفلسطينيين ضد االستعمار البريطاني واالستعمار االستيطاني ال 1939

ّيون بتعويضات عن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبتها؟ لقد قام الكينمطالبة بريطانيا 
مؤخرًا بالمطالبة بتعويضات عن أعمال القمع والتعذيب األكثر رعبًا ووحشية التي ارتكبتها بريطانيا 

القرن الماضي، أليس من األفضل أن تنفق أموال بحق ثوار الماو ماو في الخمسينيات من 
يل تقديم المليارديرات الفلسطينيين في السعي وراء تعويضات للشعب الفلسطيني من إنفاقها في سب

 اعتذار ال معنى له؟
هل يمكن العتذار قد يجيء متأخرا قرنا ونيف أن يوازي تلك العذابات التي سببتها للشعب الفلسطيني 

للثورة الفلسطينية، الذي كان مختلفا  والفظائع المروعة التي ارتكبتها في حقه، ال سيما خالل قمعها
من الثالثينيات؟ حتى عن نظام قمعها السابق للمقاومة الفلسطينية في العشرينيات والنصف األول 

والتي كان آخرها في تشرين  -وذلك ال يعني أنها لم ترتكب جرائم ضد الفلسطينيين قبل الثورة 
متظاهرًا فلسطينيًا غير مسلح في يافا  26ة بقتل عندما قامت الشرطة البريطاني 1933األول/ أكتوبر 
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لثورة الفلسطينية من صنف آخر فقد كان قمع بريطانيا الوحشي أثناء ا -وحيفا وجرح العشرات غيرهم 
 تمامًا.

لقد وثقت الصحافة الفلسطينية في ذلك الوقت والمؤرخون والثوار الفلسطينيون الكثير من هذه 
البريطانية والدولية. لقد كان من أوائل أعمال التدمير الفظيعة التي قام الفظائع، كما فعلت الصحافة 

هو تفجير جزء كبير من المدينة القديمة في وسط  1936بها الجيش البريطاني في حزيران/ يونيو 
يافا، التي كانت المركز التجاري والثقافي الفلسطيني الرئيسي في ذلك الزمن، إلفساح المجال 

 15ية والجنود للسيطرة عليها ومنع الثوار من االختباء في أزقتها الضيقة )تم تفجير للمركبات العسكر 
كما دمر البريطانيون أجزاء من بلدة جنين الريفية في تشرين األول/  في المائة من المدينة بأكملها(.

لفلسطيني . وشمل القمع البريطاني أيضًا حظر األغاني الوطنية الفلسطينية ورفع العلم ا1938أكتوبر 
والمواكب المناهضة لالستعمار. وقد قامت بريطانيا بفرض رقابة صارمة على الصحف وا غالق 

باإلضافة إلى ترحيل الصحفيين األجانب الذين كانوا يغطون الفظائع  الكثير منها لسنوات،
 البريطانية.

حربية تابعة فبينما كان الثوار الفلسطينيون في الحقبة األولى من الثورة قد أسقطوا عدة طائرات 
، قام مقاتلون 1936لسالح الجو الملكي كانت تحلق على ارتفاع منخفض في أيلول/ سبتمبر 

اغتيال مفوض المقاطعة البريطانية في الجليل لويس أندروز وحارسه الشخصي فلسطينيون ب
 .1937البريطاني، في مدينة الناصرة في أيلول/ سبتمبر 

الصهاينة البروتستانتيين، قد جاء إلى فلسطين محاربًا ضمن وكان أندروز، وهو أسترالي من غالة 
يدعو إلى االستيطان اليهودي في الجليل الغزو البريطاني خالل الحرب العالمية األولى، وكان 

ويدعمه، حيث لم تكن يد المستوطنين قد طالت أجزاء تذكر من منطقة الجليل في حينه. ونتيجة 
ز كراهية خاصة من الفلسطينيين. كما خطط أندروز أيضًا إلنشاء لمواقفه وأفعاله هذه استحق أندرو 

وقد كان من المتوقع أيضًا أن يقوم أندروز، منظمة عسكرية يهودية لقمع المقاومة الفلسطينية. 
والذي أوصى بتقسيم فلسطين، بطرد  1937تماشيًا مع تقرير لجنة بيل البريطانية الصادر في عام 

 ليل وتسليم أراضيهم لليهود.الفلسطينيين من منطقة الج
العملية وعرضوهم وقد ألقى البريطانيون القبض على قتلة أندروز، واعتقلوا مئات الفلسطينيين في هذه 

للتعذيب الشديد، بما في ذلك العنف الجنسي واالغتصاب، ضد النساء والرجال )كان البريطانيون 
ن القرن الماضي بطريقة مماثلة(. وقد قام يهتكون عرض السجناء السود الكينيين في الخمسينيات م

ماًل مسدسًا في يده وقتل أسترالي آخر كان يعمل في حكومة االنتداب، بالخروج إلى شوارع القدس حا
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جميع الفلسطينيين الذين صادفهم في طريقه، انتقامًا لمقتل أندروز. أخفى البريطانيون المجزرة التي 
 إلى المستعمرة االستيطانية األسترالية. ارتكبها، وأخرجوه من البالد وأعادوه

أنواع  1938س وصف السجين السياسي الفلسطيني صبحي الخضرا في تقرير كتبه في آب/ أغسط
 التعذيب الجنسي وغيره من أنواع التعذيب البريطاني:

"وتتنوع أنواع التعذيب المستخدم، فمن بينها الضرب باللكمات و]الوطء[ باألحذية الثقيلة.. إلى جانب 
استخدام العصي للضرب والجلد حتى الموت. وكان من بينها أيضا.. إيالج عصًا في فتحة الشرج 

لى األمام والخلف. ومنها الضغط على الخصيتين للضحية ثم تحريك  باليدين العصا يمنة ويسرة وا 
وعصرهما حتى يفقد الضحية وعيه ألمًا، وحتى تتضخما إلى الحد الذي يجعل الضحية عاجزًا عن 
السير إال إذا نقل رجاًل بعد رجل.. وكان منها أيضًا تجويع الكالب جوعًا شديدًا ثم حفزها ودفعها إلى 

جوه الضحايا.. ]وكان لحم الضحية وقضم قطع من فخذيه. وكان من بينها أيضًا التبول في و  التهام
من بين أشكال التعذيب األخرى قيام الجنود[ بارتكاب اللواط مع الضحايا، إذ كان ذلك، فيما يبدو، 

 قد حدث لعدد من األشخاص".
يس عن أشد الغرائز وحشية وأضاف الخضرا أن أساليب التعذيب كانت مدفوعة بـ"الثأر والتنف

كزة التي يكنها ذوو الرقاب الحمراء تجاه المسلمين والعرب، إذ وهمجية، وتعبيرًا عن روح الكراهية المر 
شباع شهوة االنتقام عندهم، ال من أجل التحقيق أو  كانوا يقصدون التعذيب من أجل التعذيب وا 

لعربية في حينه، وُأرسل إلى أعضاء الكشف عن الجرائم". وقد ُنشر تقرير الخضرا في الصحف ا
 البرلمان البريطاني.

ح العقاب الجماعي ضد البلدات والقرى الفلسطينية السياسة المتبعة، كما كان الحال مع وقد أصب
التدمير السابق لمدينة يافا القديمة، إضافة إلى استخدام عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء والهدم 

 يين.الجماعي لمنازل الفلسطين
في كتابه عن "تهدئة" بريطانيا لفلسطين.  يوثق المؤرخ البريطاني ماثيو هيوز العديد من هذه الفظائع

يخبرنا أن استخدام لغة التفوق العرقي األبيض ضد الثوار كان شائعًا بين الجنود والضباط 
نود البريطانيين من البريطانيين. وكان قد تم استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية لحماية الج

ما تم سجن المعتقلين الفلسطينيين في أقفاص تحت الثوار في القطارات والمركبات العسكرية، ك
 الشمس، حيث مات الكثير منهم من العطش وأشعة الشمس.

كما استخدم البريطانيون السخرة إلجبار األسرى الفلسطينيين على بناء الطرق، وفرضوا عقوبات 
كة في م. وقد تم وضع الفلسطينيين في معسكرات اعتقال، خلف أسالك شائمالية على عائالته

المستعمرات اليهودية، حيث كان المستوطنون يقومون بإذاللهم. ويكشف هيوز أن "الجنود والشرطة 
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ألف شخص، لفترات زمنية متفاوتة من أيام إلى سنوات، بعضهم سجن أكثر من مرة،  528اعتقلوا 
طين عام الذي تجاوز إجمالي السكان الذكور المسلمين في فلس -المجموع  في أماكن مختلفة، وهذا

وشهر  1936ال يشمل أي من االعتقاالت التي تمت ما بين شهر كانون األول/ ديسمبر  - 1938
 ".1938في المائة من مجموع سكان فلسطين في عام  37. وهي تعادل 1937آب/ أغسطس 

ستر الملكية"، التي تشكلت من المستوطنين البروتستانت من وقد قام جنود وحدة المشاة "بنادق أل
أيلول/ سبتمبر  7-6ل أيرلندا التي استوطنتها بريطانيا، بقتل الفلسطينيين في قرية البصة في شما

، إثر مقتل أربعة جنود بريطانيين في لغم أرضي زرعه الثوار خارج القرية. وقد قتل جنود 1938
ى حفر مقبرة المتفجرات، وأحرقوا قرية البصة بأكملها، وأجبروا الناجين علرجاًل فلسطينيًا ب 50ألستر 

جماعية للضحايا. وتال ذلك مجازر أخرى في بلدتي حلحول وبيت ريما. وقد كتب ضابط في الجيش 
بعد مقتل جنديين من وحدة المشاة األسكتلندية الملكية، والذي ردت عليه  1938البريطاني في عام 

وية القرية بأكملها نصف قرية فلسطينية: "أسفنا الوحيد هو أننا لم ُيسمح لنا بتسالوحدة بتفجير 
 باألرض.. بالتأكيد أنها الطريقة الوحيدة للتعامل مع هؤالء".

كما جند البريطانيون المستوطنين اليهود لقمع وقتل الفلسطينيين، وقد استخدموا أيضًا أعدادًا هائلة 
رطة االنتداب. وقد طالبت القيادة الصهيونية البريطانيين بالسماح هودية في جهاز شمن الشرطة الي

للمستعمرين اليهود باالنضمام إلى البريطانيين والقيام "بدور فاعل" في قمع الثورة الفلسطينية، ورد 
ام الجيش البريطاني بشكل إيجابي وسلح المستعمرات اليهودية، ودرب المستوطنين على كيفية استخد

 زودوهم بها. األسلحة التي
كان أحد أكثر مظاهر التعاون أهمية هو "فرق الليل الخاصة"، التي نظمها الضابط البريطاني أورد 

. فقد طلبت بلدية مستعمرة تل أبيب اليهودية من البريطانيين إنشاء "فرق ليلية 1938وينغيت في عام 
الفلسطينية المملوكة لليهود ن شركة الكهرباء خاصة" يتم تمويلها من األموال اليهودية، وكذلك م

وشركة نفط العراق البريطانية. كان النقيب وينغيت، وهو صهيوني بروتستانتي متعصب، في ذلك 
الوقت ضابطًا في مخابرات الجيش وقد قاتل الثوار الفلسطينيين في الجليل. وقد نشطت فرق موت 

، مستخدمة اإلرهاب 1938ديسمبر  إلى كانون األول/وينغيت اليهودية في الجليل من حزيران/ يونيو 
ضد القرويين الفلسطينيين. وقامت بقتل فلسطينيين تعسفيًا دون محاكم، وألقت قنابل يدوية على 
منازلهم، وكانت ترغم الرجال الفلسطينيين على االصطفاف خارج منازلهم في القرى. وكانت فرق 

 ارة الرعب في البقية.امن من بينهم إلثالموت اليهودية تطلق النار على كل رجل ث
وبعد هجوم فلسطيني على المستوطنين اليهود في طبريا، أطلقت فرق الموت اليهودية النار على 
السكان الفلسطينيين في قرية الدبورية، الذين لم تكن لهم عالقة بالهجوم. وقاموا بجلد قرويين من 
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لثوار خط أنابيب شركة نفط العراق اههم بعد أن فجر االذكور، ووضعوا التراب المبلل بالنفط في أفو 
 المملوكة لبريطانيا.

وقد ألقت الشرطة اليهودية قنابل على تالميذ المدارس فقتلت ثالثة أطفال تتراوح أعمارهم بين ست 
وسبع سنوات، ثم قتلت رجاًل أثناء الصالة، وقتلت بالرصاص جدة تحمل حفيدها البالغ من العمر 

عوا في إطالق النار على جميع الرجال. كانت هناك عشرات أصيب الطفل، ثم شر  عامين، وقد
المليشيات اليهودية المختلفة التي تعمل بالفعل في البالد داخل وخارج المستعمرات اليهودية، والتي 
تلقت دعمًا بريطانيًا. وقد عمل جنود هذه المليشيات كمساعدين لعدد كبير من الشرطة اليهودية 

 عرب الفلسطينيين الذين تركوا الخدمة خالل الثورة.حلوا محل الضباط الالذين 
، ُقتل ما يقرب 1939إجمااًل، منذ بداية قمع البريطانيين للثورة حتى إخمادها بالكامل في ربيع عام 

منهم على أيدي الثوار لتعاونهم مع البريطانيين  1500-900من تسعة آالف فلسطيني )ُقتل ما بين 
ألفا. في المجموع، قتل البريطانيون ما ال يقل عن عشرة في  35لفا وأ 29ة( وجرح ما بين والصهاين

من  110المائة من السكان الذكور الفلسطينيين البالغين. وقد حكمت محاكم عسكرية بريطانية على 
 الثوار الفلسطينيين باإلعدام، وتم شنقهم بالفعل.

الفلسطينيين مجرد اعتذار بريطاني؟ بالنظر إلى هذا السجل البريطاني المروع من الفظائع، هل يكفي 
فبداًل من تمويل الدعاوى القضائية النتزاع اعتذار غير محتمل تقديمه من قوة استعمارية غير نادمة 

ات عن الجرائم وأعمال التدمير على جرائمها مثل بريطانيا، ينبغي انتهاج مسار المطالبة بتعويض
. ويمكن أن يشمل ذلك، باإلضافة إلى الحكومة التي ارتكبها البريطانيون ضد الشعب الفلسطيني

البريطانية، دعاوى قضائية ضد الشركات والبنوك وشركات التأمين التي كانت متواطئة في هذه 
 الفظائع.

وتعهده "أال ألفظ أنفاسي إال وقد استرددت حقي  فبينما ُيعجب المرء بالتزام الثمانيني منيب المصري
فضل، ال سيما بحلول الذكرى الرابعة بعد المائة لوعد بلفور بعد وحق أبناء شعبي"، سيكون من األ

بضعة أيام، إنفاق أموال المصري وجهوده في المطالبة بتعويضات للشعب الفلسطيني وفرض 
 زاع اعتذار واٍه لن يأتي.عقوبات مالية على بريطانيا، بدال من مجرد انت

 26/10/2021، 21موقع عربي 
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 شرق القدس  خطوط حمراءالقنصلية األميركية في  .44
 اسحق ليفانون

. وحسب ذاك 1963الشروط لفتح قنصلية في دولة معينة منصوص عليها في ميثاق فيينا من العام 
الميثاق فان الدولة التي ترغب في أن تفتح قنصلية تتلقى خطيًا موافقة الدولة المضيفة. هذا ينطبق 

ن نتذكر ثالثة أمور في هذا السياق. األول، انه في واليات المتحدة وعلى اسرائيل. من المهم اعلى ال
الغالب تفتح القنصليات خارج حدود العاصمة كي تخدم سكانًا معينين او توسع العالقة بين الدولتين. 

ات اخرى، فان ثانيا، اذا لم تكن موافقة من الدولة المضيفة، فان القنصلية ببساطة ال تفتح. بكلم
طرف واحد، معناه خلق أزمة دبلوماسية حادة وخرق الميثاق. ثالثًا، فرض فتحها بدون موافقة ومن 

مهام وأنواع نشاط القنصلية تتقرر في اتفاق متبادل بين الدولة الطالبة والدولة المضيفة. وكل شيء 
واليات المتحدة التي حسب الميثاق. ال يوجد هنا، على حد قول بعض المحللين، قرار حصري لل

راتها كما تراه مناسبًا وتلبية لمصالحها. عندما غيرت المؤسسات المقررة في تسعى ألن تستخدم عقا
الواليات المتحدة، اي االدارة، مجلس الشيوخ ومجلس النواب المكانة في القدس رسميًا، اي اعترفت 

ن الوضع الذي كان قبل ذلك يكون بها كمدينة موحدة، كعاصمة اسرائيل. نقلت اليها سفارتها، فا
تلقائي، وميثاق فيينا ينطبق على كل طلب أميركي جديد. الواليات المتحدة ال يمكنها أن  ألغي بشكل

تفرض بالقوة فتح قنصلية في شرقي القدس اال اذا كان توجهها للي ذراع اسرائيل، وهذا سيؤدي الى 
 أزمة.

على حركه اعتبارات سياسية اكثر منها قنصلية. سطحيًا، طلب واشنطن فتح قنصلية في القدس ت
الواليات المتحدة أن تقرر اذا كانت عن حق وحقيق تريد أن تهتم بسكان معينين ترغب في خدمتهم، 
أم انها تريد ان تستخدم طلب فتح القنصلية كورقة سياسية مع تداعيات على مستقبل مكانة القدس. 

االميركية في لول، مثل فتح قسم قنصلي في داخل السفارة اذا كان الموضوع قنصليًا صرفًا، توجد ح
القدس العاصمة. يمكن لهذا القسم ان يكون له فرع في كل مكان في المدينة. يوجد السرائيل قسم 
كهذا في السفارة في باريس. امكانية اخرى هي فتح القنصلية في ابو ديس التي توجد خارج الحدود 

ان الذين تريد أن تخدمهم. في كي تكون إمكانية الوصول اليها من السكالبلدية للمدينة وقريبة بما يك
على الواليات المتحدة ان تقطع الجانب السياسي لطلبها وان تعود الى التطبيق االمين لميثاق فيينا. 
وفي طلب الواليات المتحدة ان يكون موقع القنصلية في شرقي القدس فإنها في واقع األمر تقرر 

ما نصل الى المحادثات مع الفلسطينيين. يكون الحل السياسي المستقبلي للمدينة عندمسبقًا ماذا س
وسواء بقي الموضوع سياسيًا ام انتقل الى مستويات قنصلية، يبقى المفتاح في يد اسرائيل، واسرائيل 

 هي دولة سيادية يمكنها أن تلبي طلب الواليات المتحدة مثلما يمكنها أن تعترض عليه ايضًا.
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لطرفين اال يجتازا خطوطًا من شأنها أن تمس بهما. العالقات الخاصة بين الدولتين تفترض من اان 
على الواليات المتحدة ان تبقي مسألة القدس للمباحثات مع الفلسطينيين وفقا لما اتفق عليه بين 

حد ال  الطرفين. وعلى اسرائيل من جهتها ان تبدي ما يكفي من سعة القلب في مسألة القنصلية الى
 ع واشنطن.يمس بسيادتها او بحياتها الخاصة م

 "معاريف"
 27/10/2021م، رام هللا، األيا
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