
     
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
  

 

 : المستعمرات اإلسرائيلية ومخلفاتها أخطر الملوثات للبيئة في فلسطين"قمة المناخ"اشتية أمام 

 حماس تطالب بريطانيا بـ"التكفير العملي" عن خطيئة "وعد بلفور"

 ط لخطف جندي لصالح كتائب شهداء األقصىيخطبالتمن غزة  ا  شاباالحتالل يتهم 

 محكمة إسرائيلية تؤيد موقف ا بمنع الكشف عن نطاق األصول المتعلقة بأمالك الغائبين

 لقدسبؤرة بالضفة وا 220مستوطنة و 199"أريج": مليون مستوطن و

االحتالل يعّدل توقيت اقتحام المستوطنين 
للمسجد األقصى ويصادر أراضي جديدة 

 في الشيخ جراح
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  السلطة:
 5 : المستعمرات اإلسرائيلية ومخلفاتها أخطر الملوثات للبيئة في فلسطين"قمة المناخ"اشتية أمام   2.
 6 وزير إسرائيلي: ديون الكهرباء على السلطة الفلسطينية ستخصم من أموال المقاصة  3.
غالق الباب أمام حمالت التحريض اإلسرائيلي واشنطنتدعو  "الفلسطينية الخارجية"  4.  6 ةلفتح القنصلية وا 
 7 بقضية قتل بنات انسحاب المحامي والشاهد الرئيس  5.
 7 تتسلم مخططات أولى المدن المصرية التي ستبنى بالقطاع "أشغال غزة"  6.

 
  المقاومة:

 8 حماس تطالب بريطانيا بـ"التكفير العملي" عن خطيئة "وعد بلفور"  7.

 8 وسنواصل النضال حتى يسقط تزوير التاريخ وننال الحرية واالستقالل ليس قدرا   "بلفور"فتح:   8.

 9 شعبنا بحقه ثابت والمقاومة هي الضامن الستعادة األرضالجهاد: تمسك   9.
 9 وفد الجهاد ينهي زيارته للقاهرة والكشف عن تفاصيل اللقاءات مع المسؤولين المصريين  10.
 10 للمضربين الهيئة القيادية ألسرى حماس تشرع ببرنامج نضالي إسنادا    11.
 10 ط لخطف جندي لصالح كتائب شهداء األقصىيخطبالتمن غزة  ا  شاباالحتالل يتهم   12.
    

  :اإلسرائيليالكيان 
 10 إذاعة عبرية: بينيت منع مناقشة مشروع قانون لمنع إعادة فتح القنصلية األميركية بالقدس  13.
 11 غانتس لن يلغي القانون األردني الذي يحظر بيع األراضي لليهود فقط  14.
 11 إلكين: البناء االستيطاني جزء من الحياة الطبيعية لإلسرائيليين!  15.
 11 "فق الحرية"نلجنة تحقيق حكومية إسرائيلية تبدأ تحقيقاتها في عملية   16.
 12 حملة يمينية إسرائيلية ضد إعادة فتح القنصلية األمريكية في القدس  17.
 13 محكمة إسرائيلية تؤيد موقف ا بمنع الكشف عن نطاق األصول المتعلقة بأمالك الغائبين  18.
 13 "الهايتك"بصدد زيادة تصاريح العمال وتشغيل المئات في الحكومة اإلسرائيلية   19.
 14 مخاوف إسرائيلية من انتشار صور لمفاعل ديمونا على اإلنترنت  20.
 14 "رهابيةإ"الجيش اإلسرائيلي لم يصدر أمر ا ضد المؤسسات الفلسطينية التي صنفها غانتس بأنها   21.
 15 وثيقة لليكود لمنع مشاركته في تشكيل أو المشاركة بحكومة تعتمد على األحزاب العربية  22.
 15 بينيت يناقش أزمة "بيغاسوس" مع ماكرون على هامش قمة المناخ في غالسكو  23.
 15 ”قمة غالسكو“يمنع وزيرة الطاقة اإلسرائيلية من الوصول إلى مقر انعقاد  الكرسي المتحرك  24.
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 16 سنوات 10بقي طي الكتمان  بقصف ريف دمشق "فريدا  "تل أبيب تستخدم صاروخا    25.

 16 حسموساعر دون نسبة ال 4مقاعد والموحدة  8استطالع: المشتركة   26.
 

  :األرض، الشعب
 18 الشهر الماضي "اإلبراهيمي"في  وقتا   52منع األذان و  لألقصى اقتحاما   22: "األوقاف"  27.
 18 "ج"وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة  1,300موافقة إسرائيلية على   28.
 18 فلسطيني يعلق إضرابه عن الطعام بعد تحديد موعد لإلفراج عنهأسير   29.
 19 االحتالل يواصل تجريف مقبرة "اليوسفية" لليوم الثامن على التوالي  30.
 19 2021بالمئة خالل  21هدم منازل الفلسطينيين يرتفع "أوتشا":   31.
 20 بؤرة بالضفة والقدس 220مستوطنة و 199"أريج": مليون مستوطن و  32.
 21 يتناول قضية األسرى المضربين عن الطعامفي بيروت لقاء لبناني فلسطيني مشترك   33.
 21 الفلسطينيين "فلسطينيو الخارج" يطالب بريطانيا باالعتذار عن تصريح بلفور وتعويض  34.
 21 "القدس الدولية": الموافقة على مقترح "التسوية" بـ "الشيخ جراح" خروج عن اإلجماع الوطني  35.
 22 "وثيقة" لالتحاد العالمي للكنائس تفضح االنتهاكات التي يرتكبها االحتالل بحق الشعب الفلسطيني  36.
 22 معرض صور إسرائيلي عن تاريخ مطار القدس  37.
 23 عاملو "األونروا" يبدأون "نزاع العمل" مع إدارتهم ويصعدون احتجاجاتهم  38.
 23 آالف عامل من غزة 10"اتحاد المقاولين" في الضفة يطالب باستقدام   39.
 24 اإلسرائيلية ضد الصحافيين االعتداءاتارتفاع وتيرة   40.
 24 فلسطين األولى عربيا في مسابقات الشباب العربي ببغداد  41.
   
  مصر:

 24 وعوٌد مصرية بتنفيذ مخططات اإلعمار في قطاع غزة  42.
 

  عربي، إسالمي:
 25 وفد إسرائيلي زار الخرطوم مؤخرا واجتمع بقادة االنقالب  43.
 25 إعالمي إسرائيلي: طائرة خاصة تابعة لحفتر تهبط في تل أبيب  44.
 25 أردوغان لماكرون: لن نشارك بمؤتمر حول ليبيا تحضره "إسرائيل"  45.
 26 مؤسسات فلسطينية كمنظمات إرهابية 6جمعية تدين تصنيف االحتالل  33: الكويت  46.
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 26 مشروعا منذ بداية العام الجاري في فلسطين 60تنفيذ  :"تيكا" التركية  47.

 27 إطالق أول موقع مواعدة لليهود في اإلمارات والبحرين  48.

 27 اإلمارات تدعم األونروا لبناء مدرسة في غزة  49.

 27 موريتانيا تدعم طلب دولة فلسطين صفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية  50.

 27 كويتي يرفع علم فلسطين من قمة "الهماليا"  51.
 

  دولي:
 28 سيطرت لسنوات على الكونغرس "إسرائيل"ترامب:   52.
 28 موسكو تكشف تفاصيل عن الغارات اإلسرائيلية األخيرة على دمشق  53.
 29 بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية "إسرائيل"بوليفيا تستنكر قرار   54.

 
  حوارات ومقاالت

 29 أ.د. يوسف رزقة... هل تنهار السلطة بسبب األزمة االقتصادية؟!  55.

 30 عدنان أبو عامر. د... إسقاط الموساد .. ضربة تركية للمخابرات اإلسرائيلية  56.

 33 روغل الفر... ي طريق الدمارإسرائيل توّقع شهادة وفاتها: ف  57.
 

 35 :كاريكاتير
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 االحتالل يعّدل توقيت اقتحام المستوطنين للمسجد األقصى ويصادر أراضي جديدة في الشيخ جراح .1
ين، توقيت عّدلت الشرطة اإلسرائيلية، اإلثن، من القدس: 1/11/2021وكالة األناضول لألنباء، ذكرت 

وقال مسؤول في دائرة  اقتحام المستوطنين اإلسرائيليين، للمسجد األقصى بمدينة القدس المحتلة.
األوقاف اإلسالمية بالقدس، إن الشرطة اإلسرائيلية "قلصت فترة االقتحامات في الفترة الصباحية، 

الة الظهر( مدة نصف لمدة نصف ساعة، وزادت أيضا، فترة االقتحامات في الفترة المسائية )بعد ص
وتابع المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة األناضول: "نحن نرفض  ساعة".

وحسب النظام الجديد، ستكون مدة  االقتحامات اإلسرائيلية األحادية للمسجد األقصى، من أساسها".
ترة المسائية االقتحام خالل الفترة الصباحية، ساعتين بدال من ساعتين ونصف؛ وستكون في الف

 ولم تعلق الشرطة اإلسرائيلية على تعديل توقيت االقتحام. ساعتين ونصف، بدال من ساعتين.
سمحت المحكمة العليا اإلسرائيلية بمصادرة قطعة ، من القدس: 1/11/2021الجزيرة نت، وأضافت 

الغرفة وقال رئيس  متر مربع في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. 4,700أرض تبلغ مساحتها 
التجارية بالقدس كمال عبيدات إن "المحكمة العليا اإلسرائيلية رفضت أمس األحد االلتماس الذي 

وأكد  قدمته العائالت الفلسطينية التي تملك األرض، ضد قرار مصادرتها من قبل البلدية اإلسرائيلية".
عاما مصادرة األرض  20أن بلدية االحتالل تحاول منذ أكثر من  -وهو أحد ماّلك األرض-عبيدات 

وذكر عبيدات أن مساحة  عائالت فلسطينية، هي: عبيدات ومنصور وجار هللا وعودة. 4المملوكة لـ
واألرض مالصقة  متر مربع، وتستخدم منذ سنوات طويلة موقف سيارات وحافالت. 4,700األرض 

 في حي الشيخ جراح.لعشرات المنازل الفلسطينية المهددة باإلخالء لمصلحة مستوطنين إسرائيليين 
 

 : المستعمرات اإلسرائيلية ومخلفاتها أخطر الملوثات للبيئة في فلسطين"قمة المناخ"اشتية أمام  .2
قال رئيس الوزراء محمد اشتية "إن المستعمرات اإلسرائيلية والمحاجر ومكبات النفايات : غالسكو

للبيئة في فلسطين، ومع التغير في  سواء الكيماوية أو االلكترونية والصلبة وغيرها هي أهم الملوثات
وأضاف رئيس الوزراء، في كلمته خالل  المناخ فإن النتائج السلبية تكون أكثر من مضاعفة."

" بمدينة غالسكو األسكتلندية، يوم اإلثنين، "إن إجراءات االحتالل 26فعاليات قمة المناخ "كوب 
تالل وتحويل مساحات خضراء إلى كتل اإلسرائيلي واالستيطان الهادفة لجرف األرض واحتالل ال

اسمنتية لتصبح مستعمرات واستنزاف مصادر المياه وجفاف عدد كبير منها، واعتداءات المستعمرين 
ن الناظر  على األرض والحجر والشجر، لهو أمر يدعو إلى التوقف الفوري عن هذه االعتداءات، وا 

بشكل ممنهج، فقد اقتلعت إسرائيل منذ عام إلى خارطة فلسطين الحديثة يرى كيف يتم تدمير البيئة 
 ألف شجرة زيتون". 800مليون شجرة منها حوالي  2.5حوالي  1967
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مليون متر مكعب في السنة، تسرق منها  800وتابع: "إن الموازنة المائية في فلسطين تبلغ حوالي 
ارية ممنهجة مليون متر مكعب؛ إن هذا اإلفقار المائي هو جزء من سياسة استعم 600إسرائيل 

وأردف: "إن  تتبناها إسرائيل لتصحير أرضنا ودفع أصحابها منها لتسهيل مصادرتها واستعمارها".
البحر الميت ينزف بسبب استنزاف مقدراته وما تستخرجه إسرائيل منه من معادن وأمالح لخدمة 

 34لسطين لها إذا ما استمرت إسرائيل بأعمالها الحالية، ف 2044صناعاتها، وسوف يجف هذا عام 
وأشار اشتية إلى أن  كيلومتر طول على البحر الميت ونحن ال نستطيع حتى الوصول إلى شواطئه".

أيام مشمسة، وعليه فإن معظم المؤسسات العامة والمساجد والكنائس والمدارس  310"فلسطين فيها 
لطاقة الشمسية وسوف مدرسة با 500قد بدأت تأخذ طاقتها الكهربائية من الطاقة الشمسية، وتم ربط 

نستكمل العمل ليشمل جميع المدارس، وقمنا بمواءمة بعض القوانين والتشريعات وكل ذلك ضمن 
 خطتنا نحو فلسطين خضراء".

 1/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 وزير إسرائيلي: ديون الكهرباء على السلطة الفلسطينية ستخصم من أموال المقاصة .3
قال حمد عمار الوزير في وزارة المالية اإلسرائيلية، إن ديون السلطة الفلسطينية على : رجمة خاصةت

مليون شيكل، سيتم خصمها من أموال المقاصة التي يتم تحويلها  400شركة الكهرباء والبالغة 
يعاز ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، عن عمار قوله إنه تم اإل للسلطة بعد جمع الضرائب.

لمصلحة الضرائب بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لوضع مخطط لموازنة الدين في التصنيف من 
وأشار إلى أن إسرائيل لن تستطيع شطب الديون الضخمة لشركة  األموال الضريبية المحولة إليها.

 الكهرباء.
 2/11/2021، القدس، القدس

 
غالق الباب أمام حمالت التحريض لفتح القنصلي واشنطنتدعو  "الخارجية الفلسطينية" .4 ة وا 

 ةاإلسرائيلي
أدانت وزارة الخارجية، حملة التحريض البشعة التي تمارسها دولة االحتالل وأذرع اليمين : رام هللا

رئيس محمود عباس، وضد قرار االدارة األميركية بإعادة فتح القنصلية في الالمتطرف فيها ضد 
يوم االثنين، أن هذه الحملة تستدعي من االدارة األميركية االسراع ورأت الوزارة في بيان لها،  القدس.

في فتح القنصلية، واغالق الباب امام هذه الحمالت التحريضية العنصرية وأية خطوات أحادية 
وأشارت إلى الضغوط التي تمارس  الجانب من شأنها ان تبعد أو تعطل أو تؤجل تنفيذ هذا القرار.
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لثنيها عن تنفيذ هذا القرار، وهو ما يتضح من خالل حملة المواقف على االدارة االميركية 
والتصريحات التي يطلقها أكثر من مسؤول اسرائيلي خاصة الذين يمثلون اليمين واليمين المتطرف 

 في دولة االحتالل.
 1/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 قتل بناتبقضية  انسحاب المحامي والشاهد الرئيس .5

"األيام": شهدت الجلسة السابعة في إطار محاكمة المتهمين في ملف مقتل الناشط نزار  -البيرة 
بنات، وجرت في مقر هيئة القضاء العسكري في البيرة، أمس، أجواء مشحونة، انتهت بانسحاب 

جرى الشاهد الرئيس في القضية، وغاندي الربعي محامي عائلة بنات من الجلسة، وذلك بعدما 
 تالسن وتبادل لالتهامات بين الشاهد من جهة، ووكيل الدفاع المحامي فارس شرعب من جهة ثانية.
ومع استجواب الشاهد من قبل محامي الدفاع، حدث تالسن بينهما، إذ اتهم الشاهد، المحامي 
ل بالتضليل، بينما خاطب شرعب، الشاهد بأنه شاهد زور، ما دفع رئيس هيئة المحكمة إلى التدخ

لتهدئة األجواء، قبل أن يطلب الشاهد استراحة قصيرة، ومع استئناف الجلسة، تكرر التالسن وتبادل 
 االتهامات بين الشاهد ووكيل الدفاع، ليقرر الشاهد والربعي االنسحاب.

 2/11/2021، األيام، رام هللا
 

 تتسلم مخططات أولى المدن المصرية التي ستبنى بالقطاع "أشغال غزة" .6
ستلمت وزارة األشغال العامة واإلسكان في قطاع غزة، مخططات مدينة العاشر من رمضان ا: غزة

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن طواقمها  المقرر إقامتها في مدينة بيت الهيا شمال قطاع غزة.
 الهندسية تقوم بمراجعة مخططات المدينة السكنية، بعد استالمها من اللجنة المصرية إلعمار غزة.

في السياق، قال وكيل الوزارة بغزة ناجي سرحان، إن وزارته تنتظر البدء بصرف المنحة القطرية و 
إلعادة إعمار المنازل المهدمة في العدوان األخير، مشيًرا إلى أنه تم إرسال الكشوفات بأسماء 

سرحان وذكر  أصحاب هذه البيوت للجنة القطرية، وبانتظار الحصول على موافقات للبدء بإعمارها.
دوالر وآخرين استلموا مبالغ بـ  500ألف مواطن استلموا دفعات أضرارهم لمن هم أقل من  30أن 

 شيكل. 1900
 1/11/2021، القدس، القدس
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 حماس تطالب بريطانيا بـ"التكفير العملي" عن خطيئة "وعد بلفور" .7

لحق يزدادون على وعد بلفور المشؤوم على أن أصحاب ا 104أكدت حركة "حماس" في الذكرى 
رسوًخا واالحتالل إلى زوال، مشددة على أن المقاومة بكل أشكالها، من الشعبية وحتى المسلحة، 
 ستظل خياًرا مشروًعا أثبت جدواه، وال تراجع عنه السترداد حق شعبنا المسلوب وكنس االحتالل.

لسطيني مستمرة بين وقالت الحركة في بيان صحفي الثالثاء، إنه منذ ذلك اليوم ومأساة الشعب الف
نهب لألرض، وتشريٍد منها، وقتٍل لشعبها واعتقال، الفتة إلى أن الصهيونية وجدت ضاّلتها في هذا 
"الوعد" الباطل غير الشرعي وغير القانوني، في ترويج مشروعها بإقامة وطن قومي يهودي على 

 .1948األرض الفلسطينية، وصواًل إلى إنشاء كيانهم الصهيوني عام 
دت الحركة أن بريطانيا ارتكبت مجزرة تاريخية بحق شعب له وجود وثقافة وتاريخ؛ وهي ملزمة وأك

اليوم بالتكفير عن خطيئتها بإعادة الحقوق ألهلها، واالعتذار العملي للشعب الفلسطيني بعودة 
الالجئين الذين ُهجروا من أرض فلسطين التاريخية موطنهم األصلي، وتعويضهم عما لحق بهم، 

وشددت على أن شعبنا الفلسطيني أكد على مر التاريخ، ورغم  عم حقهم في الحرية واالستقالل.ود
الكثير من المحطات الدموية والمؤلمة والكثير من القرارات الباطلة والمؤامرات الدولية، تمسكه بوطنه 

ه واستقالله، فلسطين، وأنها ال تزال تسكن قلبه وروحه، وأن لديه االستعداد للتضحية من أجل حريت
 وأنه ال يمكن بحال من األحوال أن يتخلى عن ذرة تراب منها.

 2/11/2021، موقع حركة حماس
 

 وسنواصل النضال حتى يسقط تزوير التاريخ وننال الحرية واالستقالل ليس قدرا   "بلفور"فتح:  .8
طيني سيواصل أكدت حركة "فتح"، أن اعالن بلفور المشؤوم ليس قدرا، وأن الشعب الفلس: رام هللا

نكار حقنا بتقرير المصير على أرض وطننا فلسطين.  كفاحه حتى يسقط تزوير التاريخ وتداعياته وا 
وقالت "فتح" في بيان يوم االثنين، إن اعالن بلفور هو التعبير االكثر بشاعة وعنصرية وظلما ضمن 

ن مسؤوليتها السياسية مشاريع الصهيونية واالستعمار، مؤكدة أن مرور الزمن ال يعفي بريطانيا م
واالخالقية، وأن عليها المبادرة إلى تصحيح مسار تاريخ الظلم الذي كانت سببا في حصوله واستمراره 

ويواصل  104وشددت على أن الشعب الفلسطيني رفض هذا االعالن منذ صدوره قبل  على شعبنا.
الفلسطيني بأرض وطنه رفضه ورفض تداعياته، والرد عليه هو الصمود والتمسك العضوي للشعب 

 التاريخي، وطن اآلباء واالجداد.
 1/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الجهاد: تمسك شعبنا بحقه ثابت والمقاومة هي الضامن الستعادة األرض .9
شئوم لوعد بلفور الم 104أكدت حركة الجهاد االسالمي في فلسطين اليوم الثالثاء في الذكرى الـ: غزة

ان تمسك الشعب الفلسطيني بحقه المشروع كاماًل، وفي استرداد أرضه، ثابت ال يمكن أن تغيره كل 
الوعود وال كل المواثيق والمعاهدات، فالحق ال يسقط بالتقادم مهما تعاقبت األجيال ومهما طوى 

هة المحتل، حق وشددت خالل بيان لها ان المقاومة بكل أشكالها واستمرار مواج الزمان من العقود.
مشروع لشعبنا، وهي الضامن الستعادة األرض وتحرير القدس ومسجدها األقصى وكافة المقدسات، 

واعتبرت الحركة ان صمت ما يسمى بالمجتمع الدولي، وفتح  واستعادة فلسطين من بحرها إلى نهرها.
تصريح بلفور بعض األنظمة العربية باب التطبيع مع العدو على مصراعيه، ال يقل خطورة عن 

المشئوم، إن لم يكن التطبيع ضربة أكثر تنكيال بالشعب الفلسطيني الذي عانى ويعاني أشد الويالت 
 تحت احتالل إرهابي واستعماري مجرم.

 2/11/2021سما اإلخبارية، وكالة 
 

 وفد الجهاد ينهي زيارته للقاهرة والكشف عن تفاصيل اللقاءات مع المسؤولين المصريين .10
أنهى وفد حركة الجهاد اإلسالمي برئاسة أمينها العام زياد النخالة، زيارة إلى العاصة  :القاهرة

وغادر  المصرية القاهرة، استمرت عدة أيام، التقى خاللها عدد من المسؤولين في جهاز المخابرات.
س جهاز النخالة القاهرة بعد لقاءات بناءة ومثمرة مع المسؤولين المصريين، من أبرزها اللقاء مع رئي

وتناولت اللقاءات عدة ملفات تخص  المخابرات اللواء عباس كامل، بحسب بيان لحركة الجهاد.
وفيما يخص الملف الداخلي  القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجهها والصراع مع االحتالل.

نهاء االنقسام، ركزت اللقاءات على ضرورة التوصل إلى صيغ مقبولة إلزالة كل العقبات التي  وا 
ضرورة مناقشة الملف “تحول دون إتمام عملية المصالحة الداخلية، حيث شدد وفد الجهاد على 

السياسي والتوصل إلى استراتيجية وطنية لمواجهة االحتالل واعتداءاته وليس التعايش معه، خاصة 
 ب البيان.بحس”. مع تصاعد التطرف الصهيوني الذي يمثل تهديدًا يوميًا لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا

وفي ذات السياق أعرب المصريون عن رغبتهم في استكمال المشاورات مع كافة األطراف الفلسطينية 
 واالستماع لرؤى محددة حول إنهاء المأزق الداخلي الراهن.

 1/11/2021القدس، القدس، 
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 للمضربين الهيئة القيادية ألسرى حماس تشرع ببرنامج نضالي إسنادا   .11
يئة القيادية العليا ألسرى حماس في سجون االحتالل، يوم االثنين، ببرنامج شرعت اله: القدس

وأوضحت الهيئة القيادية في  نضالي إسناًدا لألسرى المضربين عن الطعام رفًضا العتقالهم اإلداري.
وأضافت  بإغالق األقسام لمدة ساعتين، ]أمس[ تصريح صحفي، أن البرنامج النضالي يبدأ من اليوم

وتابعت  إرجاع وجبة طعام يوم غٍد الثالثاء، في إطار البرنامج النضالي المساند للمضربين. أنه تقرر
أنه سيعلن عن المزيد من الخطوات التصعيدية خالل األيام القادمة. وحملت سلطات االحتالل 
المسؤولية الكاملة عن حياة األسرى المضربين عن الطعام في ظل الوضع الصحي الخطير الذي 

 إليه، "وهو أمر ال يمكن السكوت عليه" وفق البيان.وصلوا 
 1/11/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ط لخطف جندي لصالح كتائب شهداء األقصىيخطبالتمن غزة  ا  شاباالحتالل يتهم  .12

تل أبيب: كشفت النيابة اإلسرائيلية في محكمة اللد المركزية، أمس االثنين، عن اعتقال فلسطيني من 
وارتكاب عدة ، «كتائب شهداء األقصى»مقيم بشكل غير قانوني، متهم باالنتماء إلى  قطاع غزة

عمليات حرق وتخريب في مدينة الرملة والتخطيط لخطف جندي إسرائيلي كرهينة ألجل إطالق سراح 
عامًا(، وهو من سكان  29وحسب الئحة االتهام، اعترف الشاب سليمان كساب ) أسرى فلسطينيين.

أنه تلقى تدريبات عسكرية في أحد مواقع التدريب التابعة للتنظيم في قطاع غزة، على خان يونس، ب
استخدام السالح وخطف أسلحة من جنود وخطف جندي إسرائيلي وجره إلى موقع آمن للتنظيم، حتى 
يتم إخفاؤه بشكل دقيق واستخدامه رهينة ومقايضته بمئات األسرى الفلسطينيين. كما تدرب على 

وقالت النيابة إن كساب اعترف بأنه خطط لتنفيذ  ات ناسفة وتفجيرها في مواقع إسرائيلية.إعداد عبو 
ما تدرب عليه، وذلك بترتيب مع قائده في التنظيم، أبو سيف الدين، وهو قائد قوات التنظيم في 

 المنطقة الجنوبية من القطاع. 
 2/11/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 شة مشروع قانون لمنع إعادة فتح القنصلية األميركية بالقدسإذاعة عبرية: بينيت منع مناق .13

ذكرت إذاعة كان العبرية، صباح يوم اإلثنين، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت منع مناقشة 
 مشروع قانون يسعى لمنع إعادة افتتاح القنصلية األميركية شرقي القدس لخدمة الفلسطينيين.

إن هذه الخطوة من بينيت اتخذت منًعا إلثارة المزيد من حالة التوتر مع وبحسب اإلذاعة العبرية ف
الواليات المتحدة بشأن هذه القضية ولمنع حدوث مواجهة جديدة داخل االئتالف الحكومي خاصًة 
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وأشارت اإلذاعة إلى أن بعض وزراء أحزاب اليسار في الحكومة اإلسرائيلية  عشية تمرير الميزانية.
 ت المتخذة ضد الفلسطينيين، كما أن بعضهم يؤيد فتح القنصلية األميركية.يعارضون الخطوا

 1/11/2021القدس، القدس، 
 

 غانتس لن يلغي القانون األردني الذي يحظر بيع األراضي لليهود فقط .14
قرر وزير جيش االحتالل بني غانتس عدم إلغاء القانون األردني الذي ال يزال ساريا في مناطق 

والذي بموجبه ُيطلب من اليهودي الذي يسعى لشراء أرض أن يشتريها عن طريق  الضفة الغربية،
جاء ذلك من خالل رد وزير جيش االحتالل غانتس على التماس جمعية  جمعيات أو شركات.

 ”.لمنع االحتكاك بالسلطة الفلسطينية“ريجافيم المتطرفة للمحكمة العليا. وذلك 
، يؤيد إلغاء القانون الذي يحظر 2019يا قانونيا في عام كانت وزارة جيش االحتالل قد أصدرت رأ

وهذا هو أحد القيود الرئيسية من بين العديد  على اليهود القيام بصفقات عقارية خاصة في الضفة.
من القيود المفروضة على شراء اليهود لألراضي في الضفة والتي تشمل سجل األراضي، ومطالبة 

وتم إجراء جميع عمليات شراء األراضي التي قام بها  “.صفقةتصريح “اليهود فقط بالحصول على 
فيما برر  اليهود من خالل الشركات التجارية، بعد تجاوز قانوني تمت الموافقة عليه في السبعينيات.

 غانتس قراره بالقول إنه يريد منع االحتكاك بالسلطة الفلسطينية.
 1/11/2021القدس العربي، لندن، 

 
 ستيطاني جزء من الحياة الطبيعية لإلسرائيليين!إلكين: البناء اال .15

إن عمليات البناء في المستوطنات بالضفة “قال زئيف إلكين وزير اإلسكان اإلسرائيلي، اليوم اإلثنين، 
واعتبر إلكين في تصريحات إلذاعة  ”.الغربية هي جزء من الوضع الراهن للحكومة اإلسرائيلية الحالية

، مشيًرا إلى أن ”لبناء االستيطاني جزء من الحياة الطبيعية لإلسرائيليينأن عمليات ا“كان العبرية، 
من اإلسرائيليين  %10“وأضاف  الحكومة اإلسرائيلية لم تعلن أو تتخذ أي قرار بتجميد البناء هناك.

 ”.يعيشون هناك وسنواصل ما كان من قبل
 1/11/2021القدس، القدس، 

 
 "نفق الحرية"قيقاتها في عملية لجنة تحقيق حكومية إسرائيلية تبدأ تح .16

التي انتزع ” نفق الحرية“بدأت لجنة التحقيق الحكومية اإلسرائيلية، اليوم اإلثنين، التحقيق في حادثة 
وبحسب موقع صحيفة  أسرى فلسطينيين خاللها حريتهم من سجن جلبوع الشهر قبل الماضي. 6
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وتواصلت مع الشرطة اإلسرائيلية للحصول  معاريف، فإن اللجنة بدأت بجمع المواد الالزمة لعملها،
وبين الموقع، فإن اللجنة طلبت من  على المواد التي تم جمعها خالل التحقيقات التي أجرتها.

مصلحة السجون المواد التي تمتلكها والمتعلقة بالحادثة، كما أنها ستتواصل مع الجهات المختصة 
ي الصحافة العبرية لتوضيح تفاصيل الحصول على التي لها عالقة بالحادثة، كما سيتم نشر إعالن ف

 معلومات من الجمهور اإلسرائيلي.
 1/11/2021القدس، القدس، 

 
 حملة يمينية إسرائيلية ضد إعادة فتح القنصلية األمريكية في القدس .17

القدس: أطلقت المنظمة الصهيونية األمريكية، حملة إعالنية، ضد إعادة فتح القنصلية األمريكية في 
ونشرت المنظمة، التي تتخذ من الواليات المتحدة مقرا لها، الفتات كبيرة في  نة القدس الشرقية.مدي

 القدس الغربية، ضد إعادة فتح القنصلية.
 ”.ال لقنصلية فلسطينية، نعم للقدس غير مقسمة“وجاء على الالفتات باللغتين العبرية واإلنجليزية: 

 باس، على إحدى الالفتات.وتم وضع صورة للرئيس الفلسطيني محمود ع
وكان الرئيس األمريكي جو بايدن قد أعلن عزمه إعادة فتح القنصلية األمريكية بالقدس، بعد أن كان 

 .2019الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب أغلقها في 
د أن وقالت وسائل إعالم إسرائيلية في األشهر األخيرة، إن اإلدارة األمريكية ستعيد فتح القنصلية بع

يعتمد الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي( الميزانية العامة خشية أن تؤدي خطوة إعادة فتحها إلى إسقاط 
 الحكومة اإلسرائيلية الحالية.

 خالل األسبوع الجاري. 2022و 2021ومن المتوقع أن يعتمد الكنيست الميزانية العامة للعامين 
إعادة فتح القنصلية، المسؤولة عن العالقة مع  وتتفق الحكومة والمعارضة في إسرائيل، على رفض

 الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
ونقل  2017وكان الرئيس األمريكي السابق ترامب، قد اعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل نهاية عام 

 .2018سفارة بالده من تل أبيب إلى القدس أواسط 
تكون القدس بشطريها الشرقي والغربي، عاصمة لها، فيما يريد الفلسطينيون، أن  وتريد إسرائيل أن

 تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
 1/11/2021القدس العربي، لندن، 
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 محكمة إسرائيلية تؤيد موقف ا بمنع الكشف عن نطاق األصول المتعلقة بأمالك الغائبين .18
م االثنين، أن محكمة الصلح اإلسرائيلية في القدس أيدت مؤخًرا ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، يو 

على أمالك الغائبين، برفض الكشف عن نطاق األصول ” الوصي“أو ” حارس“موقًفا لما يسمى 
بحجة الخوف من اإلضرار بالعالقات الخارجية، وهو ما يعتبر أحد األسباب التي تسمح للسلطات 

 مام المحاكم.بعدم تقديم معلومات حول أفعالها أ
وجاء ذلك في إطار الرد على التماس تقدم به محامون إسرائيليون للكشف عن نطاق تلك األصول 
الخاصة بأمالك الغائبين، حيث قضت المحكمة برد الطلب وفرض التكاليف القانونية على مقدميه، 

 الذين من جابنهم قرروا تقديم التماس آخر لمحكمة أعلى منها.
التابعة لوزارة المالية اإلسرائيلية مئات العقارات في شرقي القدس، وذلك ” ك الغائبينأمال“وتدير وحدة 

، والذي يسمح لدولة االحتالل باالحتفاظ بأي ممتلكات يعيش مالكها 1950بموجب قانون أقر عام 
ام المستمرة منذ ذلك العام وحتى اآلن، وباستخد” فترة الطوارئ“خالل ” معادية“في دولة تصنف بأنها 

، وبعد 1948هذا القانون استولت على جميع الممتلكات التي تركها خلفهم الالجئون الفلسطينيون عام 
تم تطبيق القانون على مناطق شرقي القدس بعد احتاللها، ولذلك أي فلسطيني له  1967عام 

 ”.وصي“ ممتلكات في تلك المناطق ويعيش بالضفة أو دولة عربية يتم تحويل ممتلكاته تلقائًيا إلى
ووفًقا للصحيفة، فإن هذه األمالك ترهق سوق العقارات وتخلق حالة من الفوضى االقتصادية 

 والتخطيطية، مشيرًة إلى أن السكان يخشون من عقد صفقات عقارية في شرق المدينة.
 1/11/2021القدس، القدس، 

 
 "ايتكاله"الحكومة اإلسرائيلية بصدد زيادة تصاريح العمال وتشغيل المئات في  .19

من المتوقع أن تصادق الحكومة اإلسرائيلية، خالل األسبوع الجاري على خطة تجريبية لتشغيل نحو 
وبحسب  )التقنية العالية( في إسرائيل على مدى ثالث سنوات.” الهايتك“فلسطيني في قطاع  500

مجال لن تقل عن هيئة البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن راوتب من سيعملون في هذا ال
وبادرت إلى بلورة الخطة وزارات إسرائيلية هي:  من معدل األجور في المرافق االقتصادية. 150%

 التعاون اإلقليمي والجيش واالقتصاد والداخلية والعلوم والمالية.
التي تعنى بالشؤون االقتصادية  the markerوقال وزير التعاون اإلقليمي عيساوي فريج لصحيفة 

سرائيليين والفلسطينيين يعيشون في منطقة جغرافية واقتصادية واحدة ويتعين تعزيز التعاون إن اإل
 والعالقات الثنائية المتبادلة.
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وفي ذات السياق، ستبت الحكومة اإلسرائيلية في الخطة لزيادة عدد العمال الفلسطينيين في مجالي 
العمال بالمنطقة الصناعية عطروت  عامل، إضافة إلى زيادة في عدد 8,500الصناعة والخدمات ب 

 عامل. 3,600 ـقلنديا ب-
 1/11/2021القدس، القدس، 

 
 مخاوف إسرائيلية من انتشار صور لمفاعل ديمونا على اإلنترنت .20

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن صور المفاعل النووي في ديمونا وبعض ”: القدس العربي“
دقة عالية للتصوير من خالل األقمار الصناعية بعد القواعد العسكرية الكبيرة أصبحت مكشوفة وب

 القرار الذي وقعته إدارة دونالد ترامب، والذي يسمح بزيادة دقة صور األقمار الصناعية.
أقل بكثير  Google Earthوأوضحت الصحيفة أن جودة صور األقمار الصناعية اإلسرائيلية في 

بعد قرار دخل حيز التنفيذ في الصيف الماضي مما هي عليه في الدول األخرى، لكن األمر اختلف 
 ويسمح للشركات األمريكية زيادة دقة صور األقمار الصناعية بشكل كبير.

، وهو مجاني الدخول، يمكن مشاهدة المفاعل النووي MapBoxعلى موقع ويب “وأضافت الصحيفة 
 ”.في ديمونة، باإلضافة إلى القواعد الكبيرة والمركزية

نها حصلت على موافقة الرقابة العسكرية بشأن كتابة هذا التقرير ونشر الصور وأكدت الصحيفة أ
التي يمكن من خاللها مشاهدة القواعد الجوية النبطية وتل نوف وحتسور وطائرات مقاتلة وطائرات 
أخرى على مدارج الطائرات. في قاعدة البالماخيم، يمكن رؤية مروحيات القوات الجوية اإلسرائيلية 

 بوضوح.
 1/11/2021القدس العربي، لندن، 

 
 "إرهابية"الجيش اإلسرائيلي لم يصدر أمر ا ضد المؤسسات الفلسطينية التي صنفها غانتس بأنها  .21

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثالثاء، إن قائد الجيش اإلسرائيلي بالضفة الغربية لم يصدر 
لتي أصدر وزير الجيش بيني غانتس في األيام أمًرا ضد المؤسسات الحقوقية واألهلية الفلسطينية ا

وبحسب الصحيفة، فإن تلك المؤسسات ال زالت تعمل بشكل  ”.إرهابية“األخيرة قراًرا بتصنيفها أنها 
يجب على قائد الجيش اإلسرائيلي في الضفة بإصدار ” غير شرعية“قانوني، ومن أجل أن تصبح 

لصحيفة، إلى أن هذه الخطوة تعني أن إسرائيل ال وأشارت ا أمر بذلك، وهو ما لم يحصل حتى اآلن.
تستطيع مقاضاة موظفي تلك المؤسسات في المحاكم العسكري، كما أنه ال يجري حالًيا النظر في 
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وقال مكتب غانتس، إن األوامر تم نقلها وفق المعتاد للمسؤولين عنها  فتح تحقيق جنائي ضدهم.
 دقيق للتوقيع.وسيتم توقيعها قريًبا، دون أن تحديد موعد 

 2/11/2021القدس، القدس، 
 

 وثيقة لليكود لمنع مشاركته في تشكيل أو المشاركة بحكومة تعتمد على األحزاب العربية .22
وقع معظم أعضاء الكنيست عن حزب الليكود اليميني اإلسرائيلي، إلى جانب العشرات من رؤساء 

ة أو المشاركة في ائتالف يعتمد فروع الحزب، على وثيقة تنص على منع الحزب من تشكيل حكوم
 ”.اإلرهابيين“على أحزاب وأعضاء كنيست يبدون تعاطفهم مع ما وصفتهم الوثيقة بـ 

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإنه في حال تم إقرار الوثيقة بشكل نهائي داخل الليكود، فإن الحزب 
لعربية الموحدة، أو القائمة العربية لن يشارك في أي حكومة تدعمها أو تشارك فيها أحزاب القائمة ا

 المشتركة.
 2/11/2021القدس، القدس، 

 
 بينيت يناقش أزمة "بيغاسوس" مع ماكرون على هامش قمة المناخ في غالسكو .23

بحث رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، يوم اإلثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
طورته شركة "إن إس أو" اإلسرائيلية والذي استخدم من قبل الحكومات أزمة برنامج "بيغاسوس" الذي 

في جميع أنحاء العالم للتجسس على صحافيين وناشطين حقوقيين ومسؤولين سياسيين، وذلك في 
 " في غالسكو.26لقاء جمع بينهما على هامش قمة المناخ "كوب 

سرائيل اتفقتا وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، في إحاطة للصحافيين اإل سرائيليين إن فرنسا وا 
على تجاوز التوتر الذي نشأ على خلفية أزمة "بيغاسوس"، وشدد المصدر على أن بينيت وماكرون 

 اتفقا على ضرورة "وضع األزمة من ورائهما والتطلع إلى األمام".
 1/11/2021، 48عرب 

 
 "قمة غالسكو"لى مقر انعقاد الكرسي المتحرك يمنع وزيرة الطاقة اإلسرائيلية من الوصول إ .24

غالسكو: فشلت وزيرة الطاقة اإلسرائيلية كارين الحرار، اإلثنين، في الوصول إلى مقر انعقاد قمة 
 المناخ بمدينة غالسكو االسكتلندية، بسبب تنقلها بكرسي متحرك، وفق إعالم عبري.

ي متحرك، وذلك على خلفية عاما( أول وزيرة إسرائيلية تمارس مهام منصبها على كرس 44والحرار )
 سنوات. 9إصابتها بضمور في العضالت عندما كان عمرها 
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وتأخرت الحرار، ساعتين عند المدخل المؤدي إلى مجمع المؤتمرات في غالسكو، بعدما لم يسمح 
” ماكور ريشون“لها باالقتراب بالسيارة التي كانت تقلها )المخصصة لذوي اإلعاقة(، بحسب صحيفة 

 العبرية.
 1/11/2021، 48رب ع

 
 سنوات 10بقي طي الكتمان  بقصف ريف دمشق "فريدا  "تل أبيب تستخدم صاروخا   .25

، كشفت مصادر عسكرية في تل «سالحًا فريداً »سنوات من الكتمان عنه العتباره  10بعد  تل أبيب:
 أبيب عن صاروخ فتاك بشكل خاص تم استخدامه مؤخرًا في القصف اإلسرائيلي على سوريا.

، «تموز»، في تقرير نشرته أمس )االثنين(، إن الصاروخ يدعى «يديعوت أحرونوت»لت صحيفة وقا
)أو يوليو/تموز( وهو ذو دقة عالية وكمية متفجرات مدمرة. وعندما تمت صناعته في الصناعات 

بقاؤه طي الكتمان باعتباره أحد1973العسكرية التابعة للجيش اإلسرائيلي، في سنة   ، تقرر إخفاؤه وا 
وأكدت الصحيفة، نقاًل عن مصادر عسكرية رفيعة، أنه تم استخدام بعض «. يوم الحساب»أسلحة 

 «.حماس»وحركة « حزب هللا»أنواعه في الحروب ضد 
هجوم استثنائي »وقد ربطت الصحيفة، بين هذا الكشف، وبين النشر في يوم السبت األخير عن 

ت الصحيفة مقاطع فيديو لتجارب هذا ونشر «. أرض في سوريا -غير اعتيادي بصواريخ أرض 
اإلسرائيلية، للتعامل مع « رفائيل»الصاروخ. وقالت إنه صنع في سبعينيات القرن الماضي في شركة 

 .1973قوافل الدبابات المصرية والسورية بعد تجاربه الحربية في حرب أكتوبر )تشرين األول( 
حيات قتالية مثل مروحية األباتشي، وضمن عمليات التطوير التي تمت عليه، تركيبه على مرو 

ولكن، بسبب خطورته وسريته «. تمت تجربته بشكل ناجح في الحروب ضد حماس وحزب هللا»و
وثمنه الباهظ لم يستخدم بكميات كبيرة. وجرى الحديث عنه في الماضي مرة واحدة وباقتضاب شديد 

 «.حزب هللا»داف لـلدى استخدامه في عملية حربية ضد قطاع غزة وضد أه 2012في سنة 
 2/11/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 وساعر دون نسبة الحسم 4مقاعد والموحدة  8استطالع: المشتركة  .26

أظهر استطالع للرأي العام، ُنشر مساء يوم اإلثنين، حصول القائمة المشتركة، في انتخابات تجرى 
)اإلسالمية الجنوبية( فوق نسبة مقاعد، في حين تتأرجح القائمة "العربية الموحدة"  8اليوم، على 

 مقاعد. 4الحسم وتحصل على 
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الذي ُأجري بإشراف البروفيسور كميل فوكس، يحصل "الليكود" برئاسة  13ووفقا الستطالع القناة 
مقعدا، فيما يحل حزب "يش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، ثانيا بحصوله على  36بنيامين نتنياهو، على 

 مقعدا. 20
ع نتائج الفتة، منها فشل حزب "تيكفا حداشا" برئاسة وزير القضاء، غدعون ساعر، وأظهر االستطال

من أصوات الناخبين(، فيما يواصل حزب العمل تعزيز  %2.7في تجاوز نسبة الحسم )يحصل على 
"يهيدوت ، 7 "شاس"مقاعد، و 10وتحصل على  قوته تحت قيادة وزير المواصالت، ميراف ميخائيلي

، 4 يسرائيل بيتينو""، 5 "ميرتس"، 6" "يمينا، 6 "الصهيونية الدينية"، 7 ول الفان""كاح، 7 هتوراه"
 ال شيء. "تيكفا حداشا"،  4"العربية الموحدة"

عضو كنيست،  61ووفقا لالستطالع، تفشل المعسكرات في حشد أغلبية لتشكيل ائتالف حكومي من 
نتنياهو )الليكود واألحزاب الحريدية  مقعدا؛ كما يحصل معسكر 56إذ يحصل االئتالف الحالي على 

 (.56و"الصهيونية الدينية(، على نفس العدد من المقاعد )
من المشاركين في االستطالع عن تأييدهم الستمرار والية الحكومة الحالية بقيادة نفتقالي  %51وعّبر 

عمل الحكومة إنهم يعارضون مواصلة  %40بينيت )"يمينا"( ويائير لبيد )"يش عتيد"(، فيما قال 
 الحالية.

من اليهود المشاركين في االستطالع عبروا عن دعمهم للذهاب إلى  %39أن  13وأوضحت القناة 
 من "الوسط غير اليهودي". %39انتخابات عامة جديدة، مقابل 

من المستطلعة آراؤهم عن تأييدهم النضمام األحزاب الحريدية إلى الحكومة بعد  %20فيما عّبر 
ى الموازنة العامة اإلسرائيلية )األمر الذي سيؤدي إلى تقلص فرص إسقاط الحكومة(، المصادقة عل

 إنهم يعارضون انضمام الحريديين إلى االئتالف. %62فيما قال 
من المشاركين في االستطالع، نفتالي  %23وعن الشخص األنسب لرئاسة الحكومة اإلسرائيلية، دعم 

إن أيا من االثنين غير مالئم  %45لرئاسة الحكومة، وقال  تولي يائير لبيد %22بينيت، فيما دعم 
 للمنصب.

من المستطلعة آراؤهم إن على بينيت احترام اتفاق التناوب على منصب رئيس الحكومة  %62وقال 
إنه يتوجب على بينيت حل  %23، فيما قال 2023مع لبيد في موعده المحدد في آب/ أغسطس 

 د.الحكومة قبيل تسليم السلطة للبي
 1/11/2021، 48عرب 
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 الشهر الماضي "اإلبراهيمي"في  وقتا   52منع األذان و  لألقصى اقتحاما   22: "األوقاف" .27
(، إن خطورة السماح 11-1قالت وزارة األوقاف في تقريرها الشهري، نشرته يوم االثنين ): رام هللا

يهود بقرار محمي قانونيًّا، لليهود بـ"الصالة الصامتة" في باحات األقصى تكمن في شرعنة صالة ال
وهي خطوة متقدمة لفرض هيمنتها على المسجد األقصى، تنفيًذا للتقسيم الزماني والمكاني في 

ن القرار عدواني تجاه األقصى ولكل المسلمين في العالم. ورصد التقرير، تدنيس المسجد  باحاته، وا 
لمتطرفة مما تسمى جماعات مرة خالل تشرين األول الماضي، وعشرات الدعوات ا 22األقصى 

الهيكل لتنفيذ القرار، واالقتحام بأعداد كبيرة، ودعت "مدرسة جبل المعبد الدينية" لتكثيف االقتحامات، 
وعدلت على برامجها ليتضمن الصلوات والطقوس بداًل من االقتحام المجرد، وأصبح برنامج 

 المعبد"، وصالة "منحة" التوراتية. االقتحامات اليومي: صالة الصباح، دراسة معمقة ألحكام "جبل
 1/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "ج"وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة  1,300موافقة إسرائيلية على  .28

وحدة سكنية للفلسطينيين في  1,300وافقت إسرائيل، أمس )االثنين(، على بناء أكثر من  تل أبيب:
الضفة الغربية المحتلة، بعد أيام من منحها الضوء األخضر لبناء وحدات في « ج»المنطقة 

اإلسرائيلية، وهي هيئة عسكرية تشرف « اإلدارة المدنية»استيطانية في المنطقة. وأعلن متحدث باسم 
على الشؤون المدنية في األراضي المحتلة لوكالة الصحافة الفرنسية، أن لجنة التخطيط وافقت على 

 وحدة سكنية للفلسطينيين. 1,300من بناء أكثر 
وحدة سكنية في قرية عبد هللا يونس التابعة لمدينة جنين شمال الضفة  170وتم منح الموافقة النهائية لـ

وحدة سكنية للفلسطينيين، بحسب المتحدث. وتقع  1,133الغربية، بينما تم منح مصادقة مبدئية لبناء 
في المائة من الضفة الغربية المحتلة،  60التي تبلغ مساحتها نحو « ج»هذه المشاريع في المنطقة 

 وهي خاضعة للسيطرة المدنية والعسكرية اإلسرائيلية.
 2/11/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 د موعد لإلفراج عنهأسير فلسطيني يعلق إضرابه عن الطعام بعد تحدي .29

يوما، بعد  69َعلََّق أسير فلسطيني، اإلثنين، إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر : هللا/ عوض الرجوب
وفي تصريح مقتضب، بعث به لمراسل األناضول،  تحديد السلطات اإلسرائيلية موعدا لإلفراج عنه.

ين )تابعة لمنظمة التحرير قال حسن عبد ربه المستشار اإلعالمي لهيئة شؤون األسرى والمحرر 
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عاما( علق إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر  37الفلسطينية( إن "األسير شادي أبو عكر )
 يوما، بعد تحديد )مدة( اعتقاله اإلداري بحيث يتم اإلفراج عنه في نيسان )أبريل( المقبل". 69

 1/11/2021لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 مقبرة "اليوسفية" لليوم الثامن على التوالي االحتالل يواصل تجريف .30
واصلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم االثنين، أعمال التجريف في المقبرة : القدس المحتلة

وذكر  "اليوسفية"، المالصقة ألسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة، لليوم الثامن على التوالي.
" اإلسرائيلية، مستمرة على مدار الساعة، في عمليات مصادر محلية، أن طواقم "سلطة الطبيعة

الحفر والطمر والتجريف في المقبرة، بحماية عناصر من شرطة االحتالل التي تمنع المقدسيين من 
وأشارت إلى أن عمليات التخريب طالت أجزاء واسعة من صرح الشهيد )االمتداد  الوصول إليها.

إلى قيام قوات األمن اإلسرائيلية، بمنع المقدسيين من الدخول  كما أشارت الشمالي للمقبرة اليوسفية(.
 إلى المقبرة، كما منعتهم من التصوير.

 1/11/2021، قدس برس
 

 2021بالمئة خالل  21هدم منازل الفلسطينيين يرتفع "أوتشا":  .31
كشف تقرر أممي، اإلثنين عن "ارتفاع معدل هدم ومصادرة منازل : نيويورك/محمد طارق

بالمئة في األشهر التسعة األولى من هذا  21بنسبة  1967يين في أرضهم المحتلة منذ عام الفلسطين
في المائة  28فيما تزايد عدد المشّردين الفلسطينيين بنسبة  ".2020العام مقارنة بنفس الفترة من عام 

تشا( والذي خالل نفس الفترة، بحسب تقرير أصدره مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أو 
 حصلت األناضول علي نسخة منه.

وذكر التقرير أنه "رغم أن شهر أيلول/سبتمبر سّجل أقل مستويات من الهدم والتشريد منذ عام  
بالمئة في األشهر التسعة األولى من هذا  21، إال أن هدم المنشآت أو مصادرتها ارتفع بنسبة 2017

بالمئة"، دون ذكر أرقام  28ايد عدد المشّردين بنسبة ، وتز 2020العام مقارنة بنفس الفترة من عام 
  تفصيلية.

وقدر التقرير األممي عدد المنشآت الفلسطينية التي صادرتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي منذ بداية 
منشأة، إما بدون سابق إنذار، أو بإعطاء المالكين مهلة قصيرة  311هذا العام وحتى اآلن بحوالي 

تخدام العديد من األوامر العسكرية التي تحول دون قدرة األشخاص على االعتراض المدى، وذلك باس
ولفت التقرير إلي أن عدد األصول )لم يحدد ما هيتها بالضبط( التي تم هدمها  المسبق على القرار.
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مقارنة بنفس الفترة من عام  2021بالمئة تقريبا حتى اآلن في عام  96أو مصادرتها ارتفع بنسبة 
 (.184إلى  94)من  2020

 1/11/2021لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 بؤرة بالضفة والقدس 220مستوطنة و 199"أريج": مليون مستوطن و .32
القدس "أريج" جاد إسحق: إن عدد  -قال المدير العام لمعهد األبحاث التطبيقية: بيت لحم

ألف  913يطانية، يقطنها بؤرة است 220تضاف لها  199المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية 
وبّين "جاد"، في تصريحات له خالل لقائه عددا  ألًفا في شرق القدس المحتلة. 350مستوطن منهم 

من الصحفيين، يوم االثنين، أن المستوطنين نهجوا نهجا جديدا في االستيالء على األراضي من 
بؤرة استيطانية  21مت خالل إنشاء بؤر رعوية، وعلى األخص في منطقة غور األردن، حيث أقي

أمرا  113وكشف عن إصدار االحتالل ومنذ احتالل الضفة الغربية  بشكل غير قانوني في المنطقة.
دونما، إضافة إلى كشف  19831مستوطنة صناعية على ما مساحته  23عسكريا خاصا إلنشاء 

ا مساحته مستوطنة صناعية أخرى في الضفة الغربية على م 35االحتالل عن مخططات إلنشاء 
وتطرق إلى االستيالء على األراضي بذريعة التحجير  دونما من األراضي الفلسطينية. 25073

أعلن االحتالل عن إيداع "مخطط تنظيم  2021والتعدين، مشيرا إلى إنه في تشرين األول من العام 
مصنفة "ج" دونما في المنطقة ال 14,739إقليمي" لمناطق التعدين والتحجير لحجر النشر، يستهدف 

موقعا كمحمية طبيعية في مختلف أنحاء  140ولفت إلى أن االحتالل أعلن عن  في الضفة الغربية.
منشأة )بركسات حيوانية،  450مسكنًا، وما يزيد على  250الضفة الغربية، وهدم ما يزيد على 

ومنشأة منزال  350ومخازن، ومحالت تجارية( بدعوى عدم الترخيص، باإلضافة إلخطار أكثر من 
اعتداء نفذته جماعات من المستوطنين، واستهدفت  760وقال إنه تم تسجيل أكثر من  أخرى بالهدم.

 األراضي والممتلكات والثروة الحيوانية والزراعية وحتى المدنيين الفلسطينيين، وألحقت خسائر فادحة.
 كم. 946كم مربعا، وطول الطرق االلتفافية  542وبين أن مساحة المستوطنات تبلغ 

 1/11/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 يتناول قضية األسرى المضربين عن الطعامفي بيروت لقاء لبناني فلسطيني مشترك  .33
تناول لقاء مشترك، جمع أحزاًبا وقوى وشخصيات وطنية لبنانية، وتحالف القوى : مازن كرّيم-بيروت

"فتح االنتفاضة" في مخيم مارالياس في العاصمة  والفصائل الفلسطينية، اليوم اإلثنين، في مقر حركة
اللبنانية بيروت، قضية األسرى المضربين عن الطعام، واألوضاع الفلسطينية، إضافة إلى األوضاع 

 في المخيمات الفلسطينية في لبنان.
 1/11/2021، قدس برس

 
 طينيين"فلسطينيو الخارج" يطالب بريطانيا باالعتذار عن تصريح بلفور وتعويض الفلس .34

جدد نائب األمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، هشام أبو محفوظ، مطالبة : لندن
الحكومة البريطانية باالعتذار عن تصريح بلفور، ودفع التعويضات وتحمل مسؤولياتها عن مأساة 

منذ عام الشعب الفلسطيني على كافة المستويات، وعن جميع النكبات التي حلت بالشعب الفلسطيني 
سنوات على تصريح بلفور: "رغم مرور أكثر من قرن  104وأضاف في بيان، بمناسبة مرور  .1948

على تصريح بلفور المشؤوم، وما نتج عنه من جرائم ونتائج كارثية، ال يزال صوت الفلسطيني عاليا 
على أن الشعب  وأكد أبو محفوظ ".1948مطالبا بحقه في العودة إلى قراه ومدنه التي هجر منها عام 

الفلسطيني متسمك بحق العودة، وأن هذا الحق ال يسقط بالتقادم، وأن مشاريع تصفية القضية 
الفلسطينية أفشلها نضال الشعب الفلسطيني المتواصل وتصديه لالعتداءات اإلسرائيلية كما حدث في 

ي في كافة أماكن ودعا نائب األمين العام للمؤتمر، الشعب الفلسطين انتصار معركة سيف القدس.
تواجده، إلى تجديد الرفض لهذا التصريح وما نتج عنه والتأكيد على حق العودة، والعمل على 

 مواجهة المشروع الصهيوني والتضييق على الكيان المحتل، عبر مواصلة مسيرة الصمود والتحدي.
 1/11/2021، قدس برس

 
 لشيخ جراح" خروج عن اإلجماع الوطني"القدس الدولية": الموافقة على مقترح "التسوية" بـ "ا .35

حذرت مؤسسة "القدس الدولية"، من مغبة الموافقة على قرار "التسوية" اإلسرائيلي، الذي : بيروت
طرحته المحكمة "العليا" التابعة لسلطات االحتالل )أعلى هيئة قضائية(، في قضية أراضي حي 

عن اإلجماع الوطني والقومي واإلسالمي،  "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة، معتبرة ذلك بأنه "خروج
جاء ذلك في رسالة توضيحية لموقف "القدس الدولية" )مؤسسة مستقلة تعنى بشؤون  وشق للصف".

القدس والمسجد األقصى والمحافظة على هويتها(، عقب اتصال اجراه نائب المدير العام للمؤسسة 
يخ جراح"، سامي ارشيد، بشأن ما رشح عن أيمن زيدان، مع محامي العائالت المقدسية في حي "الش
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وقال  الموافقة على ما تقدمت به المحكمة اإلسرائيلية، تلقت "قدس برس" نسخة عنها، اليوم الثالثاء.
زيدان في رسالته للمحامي ارشيد: "إن موافقة سبعة عائالت من حي كرم الجاعوني في الشيخ جراح، 

ي، ويهدد بتقويض قضية الحي سياسيًا وجماهيريًا على التسوية هو أمر يخالف اإلجماع الوطن
وا عالميًا، ويلقي بظالل ثقيلة على مصير بقية العائالت، وعلى مصير أهالي سلوان الذي تواجه ستة 

وأضاف "إن محاولة بناء مقوالت فضفاضة في قضية مصيرية وطنيًا  أحياء منه خطر التهجير".
سالميًا كالشيخ جراح تمس مئات   الماليين من أمتنا، أمر ال يمكن تمريره".وعربيًا وا 

 2/11/2021، قدس برس
 

 "وثيقة" لالتحاد العالمي للكنائس تفضح االنتهاكات التي يرتكبها االحتالل بحق الشعب الفلسطيني .36
( وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد معاناته WCRCأكد االتحاد العالمي للكنائس ): رام هللا

جاء ذلك عبر وثيقة أعدها االتحاد  االحتالل اإلسرائيلي المرتكبة بحقه. بسبب انتهاكات سلطات
العالمي، وسميت بـ"وثيقة فلسطين"، لتشكل مصدر معلومات للكنائس تساعدها على فهم أعمق 
للقضية الفلسطينية وتوضح معاناة الفلسطينيين بسبب االحتالل، وذلك استجابة لنداء من المجتمع 

أكتوبر الماضي، من خالل ندوة عامة عبر  28وقد تم إطالق الوثيقة في  المسيحي الفلسطيني.
وشددت الوثيقة على االلتزام بضرورة لفت االنتباه لصرخات الشعب الفلسطيني الذي يعاني  اإلنترنت.

وأشارت إلى أن االحتالل يسعى إلى جعل  يوميًا من االنتهاكات والفظائع التي ترتكب بحقه يوميًا.
مع الشعب الفلسطيني، على أنه صراع ديني، غير أن ذلك محاولة منه إلضفاء  أساس الصراع

وتتألف الوثيقة من ثالثة أجزاء: األصوات والعدسات،  "الشرعية" على اضطهاد للفلسطينيين.
مقطع  12والالهوت وااليديولوجيا، وانظمة الخطيئة وعالم القدس الصغير/ ملحق شامل، وأكثر من 

المستخدمون من االلتقاء والتفاعل مع كتابات رجال الدين المسيحيين  فيديو، حيث سيتمكن
 الفلسطينيين البارزين وسماعهم في مقاطع الفيديو.

 1/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 معرض صور إسرائيلي عن تاريخ مطار القدس .37
لى تحويل أرضه إلى مستوطنة يهودية في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة اإلسرائيلية إ تل أبيب:

جديدة، افتتح في القدس، أمس االثنين، معرض صور لمطار القدس الدولي، الذي بات مشلواًل منذ 
ويحتوي المعرض على صور قديمة باألسود واألبيض للمطار، ولعدد من الشخصيات  .2000سنة 

، وملك بلجيكا 1964السادس في سنة  التي زارت البالد بطائرات حطت فيه، مثل بابا الفاتيكان بولس
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، ومنها رحلة رئيس الوزراء 1967، والرحالت التي تمت بعد احتالل المطار في حرب 1966في سنة 
اإلسرائيلي، مناحيم بيغين، ووزير الدفاع في حكومته، عيزرا فايتسمان، لدى عودتهما من اللقاء مع 

 .1979الرئيس المصري، أنور السادات، في القاهرة سنة 
بادر إلى هذا المعرض د. الدار برين، وهو مؤرخ جغرافي متخصص في شؤون القدس ومعه 

 (، ومعهد أورلبرايت للبحوث الجيولوجية.FNFصندوق فردريخ نئومان لدفع الحريات )
 2/11/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 عاملو "األونروا" يبدأون "نزاع العمل" مع إدارتهم ويصعدون احتجاجاتهم .38

أعلن اتحاد العاملين في وكالة "األونروا"، اإلثنين، عن دخول حالة "نزاع العمل" مع إدارة : نعما
وأشار بيان مؤتمر العاملين، الذي وصل "قدس برس" نسخة  الوكالة حّيز التنفيذ، بدًءا من اليوم.

؛ لتنسيق س[]أممنه، أن رؤساء اتحاد العاملين في مناطق عمل الوكالة الخمس، عقدوا اجتماعا اليوم
وأعلن مؤتمر العاملين، وقف جميع ورش العمل والتدريب والدورات لجميع  المواقف واإلجراءات.

الموظفين، ووقف التعامل مع منظومة األيميس في جميع المدارس، وتوقيف زيارات الخبراء التربويين 
 ومنسقي الوحدات والمشرفين لكافة المدارس، وفي جميع األقاليم.

 1/11/2021، قدس برس
 

 آالف عامل من غزة 10"اتحاد المقاولين" في الضفة يطالب باستقدام  .39
طالب اتحاد المقاولين في الضفة الغربية، الحكومة الفلسطينية بالعمل على استقدام عشرة آالف : غزة

 عامل من  قطاع غزة؛ لحل مشكلة نقص العمالة في الضفة الغربية.
ي الضفة الغربية، أحمد القاضي، لـ"قدس برس": "نظرا للنقص وقال نقيب المقاولين الفلسطينيين ف 

الكبير في العمالة في الضفة الغربية جراء عملهم في الداخل المحتل، وعدم مقدرة شركات المقاوالت 
دفع مستحقاتهم؛ طالبنا من رئيس الوزراء محمد اشتية ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ في كتاب 

 ام عمال من قطاع غزة للعمل في الضفة الغربية".رسمي، العمل على استقد
وأكد أنه لم يصلهم أي رد من رئيس الوزراء على هذا الكتاب سواء بالسلب أو اإليجاب، معربا عن  

 أمله أن "يكون الرد ايجابّيا مع االستعداد لتذليل كل العقبات بما يخص توفير مأوى للعمال".
 1/11/2021، قدس برس
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 اإلسرائيلية ضد الصحافيين العتداءاتاارتفاع وتيرة  .40
شهدت االعتداءات اإلسرائيلية على الصحافيين الفلسطينيين تصاعدا الشهر المنصرم، حيث سجل 

انتهاكا جديدا، عدا عن تلك االنتهاكات التي ارتكبتها مواقع التواصل  54تقرير رصد محلي 
وجاء في تقرير جديد أصدرته لجنة  االجتماعي ضد المحتوى الفلسطيني، بالتنسيق مع االحتالل.

انتهاكًا ضد الحريات اإلعالمية والصحافيين،  60دعم الصحافيين، أنه خالل الشهر الماضي، وقع 
من االنتهاكات من قبل جهات داخلية فلسطينية بالضفة الغربية وقطاع  3انتهاكًا إسرائيليًا، و 54منها 

ت من قبل شركات مواقع التواصل االجتماعي، حاالت من االنتهاكا 3غزة، عدا عن تسجيل أكثر 
 وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني.

 1/11/2021، لندن، القدس العربي
 

 فلسطين األولى عربيا في مسابقات الشباب العربي ببغداد .41
حققت فلسطين، يوم اإلثنين، المركز األول بمسابقات برنامج الذاكرة العربية وملتقى المواهب : بغداد

لعلمية العربية الذي جرى بالتوازي مع مهرجان إعالن بغداد عاصمة للشباب العربي، برعاية الجامعة ا
واستطاع وفد المجلس األعلى للشباب والرياضة الفوز  دول. 10العربية، بمشاركة وفود شبابية من 

 بميداليتين ذهبيتين من أصل ثالث، عن طريق المتسابقين ليث مريش، وآية مقداد.
 1/11/2021، ة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكال

 
 وعوٌد مصرية بتنفيذ مخططات اإلعمار في قطاع غزة .42

حرص مصر الكامل على إنهاء معاناة أبناء »أكد وزير المخابرات العامة المصرية عباس كامل 
واضحة في  توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مشيرًا إلى أن «الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

الطواقم المصرية تباشر العمل بناًء على توجيهات الرئيس السيسي، لتنفيذ مخططات »، وأن «ذلك
شرحًا للخطوات المصرية بشأن العمل على معبر رفح، وتسهيل عبور »كما قدم كامل  «.اإلعمار

ل حركة األفراد والبضائع عبر المعبر، واإلجراءات التي بدأ الجانب المصري بتنفيذها لتسهي
 «.العمل على معالجة ملف المدرجين»، واعدًا بـ«المسافرين في رحلَتي الذهاب واإلياب

 1/11/2021، بيروت، األخبار
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 وفد إسرائيلي زار الخرطوم مؤخرا واجتمع بقادة االنقالب .43
ة، أجرى وفد إسرائيلي زيارة إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، خالل األيام الماضي: محمود مجادلة

بحسب ما كشف تقرير صحافي، في أعقاب انقالب الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على مجلس 
جاء ذلك بحسب ما نقلت  السيادة االنتقالي ومسار التحول الديمقراطي نحو سلطة مدنية في السودان.

 صحيفة "السوداني"، يوم اإلثنين، عن مصادر لم تسمها، دون أن توضح طبيعة الزيارة والغرض
وفي وقت الحق، أكد مراسل الشؤون الدبلوماسية  منها، واألطراف الذين اجتمع بها الوفد اإلسرائيلي.

لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، قيام وفد رسمي إسرائيلي بزيارة الخرطوم، واجتماعه مع القيادة 
للوقوف على  ووفقا للصحيفة اإلسرائيلية فإن الزيارة جاءت العسكرية في السودان، األسبوع الماضي.

وشددت على  آخر تطورات األوضاع في السودان، وسط تساؤالت عن مصير التطبيع بين الجانبين.
أن "الوفد اإلسرائيلي لم يحاول التوسط" لحل األزمة بين المركب العسكري والمدني في مجلس السيادة 

 السوداني الذي حله قائد الجيش إثر االنقالب.
 1/11/2021، 48عرب 

 
 إسرائيلي: طائرة خاصة تابعة لحفتر تهبط في تل أبيبإعالمي  .44

قال إعالمي إسرائيلي، يوم االثنين، إن طائرة خاصة ألحد الرجال المقربين من اللواء الليبي المتقاعد 
وكتب مراسل هيئة البث اإلسرائيلية إيتاي  خليفة حفتر، هبطت في مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

( يستخدمها رجال الجنرال الليبي خليفة P4-RMAويتر إن "طائرة تنفيذية )بلومينتال في تغريدة على ت
حفتر، الذي يسيطر على شرق ليبيا، في طريقها إلى مطار بن غوريون من دبي، وستقلع الحًقا إلى 

وأضاف بلومينتال أن حفتر يحظى بدعم روسيا، ومصر واإلمارات واألردن وفرنسا، وفي  مصر".
وأظهرت بيانات مالحة جوية حصلت عليها  عم بأن إسرائيل تساعده أيضا.الماضي كانت هناك مزا 

ولم يصدر تعليق من السلطات اإلسرائيلية أو  وكالة سند هبوط الطائرة التابعة لحفتر في تل أبيب.
ذا ما كانت سُتعقد  خليفة حفتر عن هذه الرحلة، كما لم تتضح هوية األفراد على متن الطائرة، وا 

 بين المسؤولين اإلسرائيليين.لقاءات بينهم و 
 1/11/2021 الجزيرة نت،

 
 أردوغان لماكرون: لن نشارك بمؤتمر حول ليبيا تحضره "إسرائيل" .45

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن وجود دعوة من باريس لكل من االحتالل : أنقرة
لنظيره الفرنسي إيمانويل  اإلسرائيلي واليونان وقبرص لحضور مؤتمر بشأن ليبيا، مشيرا إلى أنه أكد
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جاء ذلك في معرض حديثه، خالل تصريح  ماكرون رفض بالده المشاركة إلى جانب تلك األطراف.
صحفي، االثنين، عن فحوى لقائه مع ماكرون على هامش قمة العشرين، التي عقدت األحد في 

 العاصمة اإليطالية روما.
وقال: "يريد )ماكرون( إجراء مؤتمر في باريس  وأوضح أردوغان أن الملف الليبي تصدر المحادثات،

وأضاف: "قلت: هناك  مشابه للذي جرى في برلين بخصوص ليبيا، وأن نشارك فيه" كطرف رئيسي.
سرائيل وقبرص، فنحن ال نشارك في مؤتمر تشارك فيه تلك األطراف".  دعوات لدول مثل اليونان وا 

 2/11/2021وكالة سما اإلخبارية، 
 

 مؤسسات فلسطينية كمنظمات إرهابية 6عية تدين تصنيف االحتالل جم 33: الكويت .46
جمعية كويتية، يوم االثنين، قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي، تصنيف ست  33أدانت : الكويت

وأكدت جمعيات النفع العام، في بيان مشترك،  مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية منظمات إرهابية.
المؤسسات الست إلى "خطر اإلغالق، وتصفية الموارد، ومالحقة أن هذا القرار "الجائر" يعّرض 

ودعا البيان، "المسؤولين والغيورين في الكويت، إلى  موظفيها، إضافة إلى أخطار أمنية أخرى".
التصدي لهذا العمل الجائر، والتعدي الصهيوني الغاشم"، كما طالب "المجتمع الدولي والمنظمات 

ومن أبرز الجمعيات الموقعة على البيان: جمعية  والتنديد بهذا القرار". والجمعيات الدولية، بالتدخل
المحاميين الكويتية، والجمعية االقتصادية الكويتية، والجمعية الثقافية االجتماعية النسائية، والجمعية 

 الكويتية لحقوق اإلنسان، وأهالي الشهداء األسرى والمفقودين الكويتية.
 1/11/2021، مالمركز الفلسطيني لإلعال

 
 مشروعا منذ بداية العام الجاري في فلسطين 60تنفيذ  :"تيكا" التركية .47

أنهت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، اإلثنين، العمل بمشروع ترميم : سلفيت/ قيس أبو سمرة
ة العثمانية، شوارع وأزقة البلدة القديمة في مدينة سلفيت التي تضم العديد من المباني التي تعود للحقب

وقال مدير مكتب "تيكا" في فلسطين، أحمد رفيق شتنكايا، إن الوكالة  شمالي الضفة الغربية المحتلة.
انتهت من ترميم شوارع وأزقة البلدة القديمة في سلفيت التي تضم العديد من المباني التي تعود للحقبة 

امش حفل التسليم أن "دعم تركيا وأضاف شتنكايا لألناضول على ه العثمانية، وسّلمته للبلدية.
مشروعا منذ بداية العام الجاري  60ولفت إلى أنه تم تنفيذ  لفلسطين مستمر على جميع األصعدة".

 ألف دوالر. 120في فلسطين، بينها أربعة مشاريع في مدينة سلفيت بقيمة 
 1/11/2021 وكالة االناضول لالنباء،
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 ات والبحرينإطالق أول موقع مواعدة لليهود في اإلمار  .48
ف ب: ُأطلق في الساعات األخيرة أول موقع مواعدة لليهود في الخليج بينما يتشّجع المزيد من  -دبي

 اليهود غير المتزوجين على التوجه إلى المنطقة منذ تطبيع اإلمارات والبحرين عالقاتهما مع إسرائيل.
لثرية للعمل و"إيجاد آفاق جديدة"، ومنذ ذلك الحين، انتقل الكثير من اليهود العزاب إلى المنطقة ا

وقال  بحسب إيلي عبادي حاخام جمعية الجاليات اليهودية في الخليج التي أطلقت الموقع الجديد.
لوكالة فرانس برس "لقد أدركنا أنه من أجل تنمية المجتمع اليهودي" في الخليج، "نحتاج إلى تزويج 

 غير المتزوجين أبدوا اهتمامهم بالموقع.اليهود"، مضيفًا إن العشرات من الرجال والنساء 
 2/11/2021، األيام، رام هللا

 
 اإلمارات تدعم األونروا لبناء مدرسة في غزة .49

لتنفيذ مشروع بناء مدرسة الشيخ خليفة بن زايد آل « األونروا»قدمت دولة اإلمارات دعمًا لوكالة وام: 
ان بتسليم تمارا الرفاعي مديرة العالقات وقامت سفارة دولة اإلمارات لدى عمّ  نهيان في قطاع غزة.

الدعم المقدم من مؤسسة خليفة بن زايد آل « األونروا»الخارجية باإلنابة المتحدثة الرسمية باسم 
 ألف دوالر أمريكي لتنفيذ مشروع بناء المدرسة. 600نهيان لألعمال اإلنسانية بقيمة 

 2/11/2021، الخليج، الشارقة
 

 لة فلسطين صفة مراقب بمنظمة التجارة العالميةموريتانيا تدعم طلب دو  .50
نواكشوط: أعلنت موريتانيا عن دعمها الثابت والكامل لطلب دولة فلسطين الخاص بحصولها على 
صفة مراقب المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية وهيئاته الفرعية .أكدت ذلك وزيرة التجارة 

ي خطاب ألقته أمس عبر تقنية االتصال المرئي، أمام الموريتانية، الناها بنت حمدي ولد مكناس، ف
اجتماع مجلس وزراء التجارة العرب المنعقد في الرياض تحضيرًا الجتماع وزراء منظمة التجارة 

 العالمية المقرر نهاية الشهر الجاري في جنيف.
 1/11/2021، القدس العربي، لندن

 
 كويتي يرفع علم فلسطين من قمة "الهماليا" .51

في لفتة تضامنية، رفع البطل الكويتي عمران هادي العلم الفلسطيني من قمة جبال الهماليا  :الكويت
ونشر هادي عبر حسابه على "انستغرام" صورة له وهو يرفع علمي الكويت وفلسطين،  في النيبال.

ادة وقال هادي: "يحقق اإلنسان اإلنجاز ولكن يكمل هذا اإلنجاز بسع ومرتديًا الكوفية الفلسطينية.
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وشكر المغامر هادي لمتابعيه، دعاءهم وتشجيعهم، متعهدا أن "القادم سيكون  وفخر المحبين له".
 وأردف: "طبعا الزم الكوفية الفلسطينية في أعلى الجبل". أجمل".

 1/11/2021، قدس برس

 
 سيطرت لسنوات على الكونغرس "إسرائيل"ترامب:  .52

ميركي السابق، إن إسرائيل سيطرت بالكامل على قال دونالد ترامب الرئيس األ: القدس المحتلة
وأضاف  الكونغرس حتى ما قبل عقد من الزمن، لكن الديمقراطيين التقدميين أبعدوها عن موقعها.

فإنه حتى  –بحسب ما ورد في موقع صحيفة هآرتس فجر ايوم الثالثاء  –ترامب في مقابلة إذاعية 
جًدا في الكونغرس، واليوم الوضع أصبح معكوس  سنة مضت، كانت إسرائيل حاضرة بقوة 15أو  10

 بالكامل تقريًبا.
لهان عمر يكرهون إسرائيل “وتابع  هناك أعضاء في الكونغرس مثل لكساندريا أوكاسيو كورتيز وا 

ويسيطرون على الكونغرس، ولم تعد إسرائيل عاماًل مهًما فيه، إنه أمر مدهش، لم أر مثل هذا من 
 ”.قبل

يل الكثير من القوة، وكان لها تأثير كبير داخل الكونغرس، ولكن اآلن ال يوجد كان إلسرائ“وواصل 
 ”.مثل هذا، إنه ألمر مدهش جًدا، وعلينا أن نكون صادقين

ولفت ترامب إلى أنه قيل له أنه يتمتع بقدر كبير من الدعم داخل إسرائيل بحيث يمكنه رئاسة الوزراء 
أنني لم أحصل على مثل هذا الدعم في االنتخابات من من المدهش “وقال  ويتم انتخابه بسهولة.

.. انظر إلى نيويورك تايمز ... اليهود في بالدنا، وكثير منهم، ال يحبون إسرائيل.الناخبين اليهود
 موجًها حديثه للمذيع.”. وموقفها القاسي تجاه إسرائيل

 1/11/2021، وكالة سما اإلخبارية
 

 رائيلية األخيرة على دمشقموسكو تكشف تفاصيل عن الغارات اإلس .53
حمل التعليق الروسي األول على الغارات اإلسرائيلية األخيرة قبل يومين على : موسكو: رائد جبر

مواقع في دمشق، إشارات جديدة إلى استياء موسكو من مواصلة تنفيذ إسرائيل غارات على مواقع 
يل عن الغارة ونتائجها، لكنه الروسية تفاص« حميميم»وكشف بيان أصدرته قاعدة  حكومية سورية.

تجنب تأكيد التصريحات اإلسرائيلية حول استهداف الهجوم مواقع تابعة إليران، واكتفى بإشارة إلى أن 
وأفاد ناطق عسكري بأن قوات الدفاع الجوي السورية  القصف استهدف منشآت للجيش السوري.
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ة خالل ضربتها في ريف دمشق دمرت صاروخين من أصل ثمانية أطلقتها المقاتالت اإلسرائيلي
 الجنوبي.

 2/11/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية "إسرائيل"بوليفيا تستنكر قرار  .54
وحدة استيطانية جديدة  1355استنكرت بوليفيا قرار حكومة االحتالل اإلسرائيلي الموافقة على بناء 

زارة الخارجية البوليفية، في بيان لها، يوم اإلثنين، إن هذه اإلجراءات وقالت و  في الضفة الغربية.
تأتي متناقضة مع التزامات الحكومة اإلسرائيلية بتخفيف حدة الصراع مع الشعب الفلسطيني، وأن 
العائق األساسي إليجاد حل سلمي بين الطرفين هو المستوطنات غير الشرعية في األراضي 

 الفلسطينية.
 1/11/2021، باء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األن

 
 هل تنهار السلطة بسبب األزمة االقتصادية؟! .55

 أ.د. يوسف رزقة
في غزة يمكن أن تنسب األزمة االقتصادية وتداعياتها من فقر وبطالة وخالف ذلك إلى الحصار 

ير المفهوم هو لماذا اإلسرائيلي المشدد على غزة، وهذا قد يكون مفهوًما من المواطن، ولكن الشيء غ
 تعاني الضفة الغربية أزمة اقتصادية، وليس عليها حصار؟!

ن هناك ديًنا على السلطة يبلغ 2019يقال إن العجز في الموازنة في  م بلغ نصف مليار دوالر، وا 
خمسة مليارات دوالر، وأن السلطة استدانت من البنوك لدفع الرواتب، وقال متحدث من حركة فتح 

م من الجهات المانحة، والحكومة ال تملك 2021ل موازنة السلطة دوالر واحد في عام إنه لم يدخ
ن انهيار السلطة بات أمًرا متداواًل إن لم تجد السلطة يًدا تنقذها من  أموااًل كافية لدفع الرواتب، وا 

 اإلفالس؟!
قولون لك إنه حين تسألهم عن أسباب األزمة االقتصادية وليس لديهم الحصار المفروض على غزة ي

بسبب جائحة كورونا، هذا من ناحية، وبسبب إجراءات حكومة االحتالل وتالعبها بأموال المقاصة 
واقتطاع جزء كبير منها. أي األسباب خارجية، وال يحدثك أحد عن الفساد المالي وتداعياته، وال عن 

ق أرباح كبيرة على حساب احتكار رجال الحكم وأبنائهم وأقاربهم لكثير من السلع التجارية، وتحقي
 المواطنين. أي ال يحدثونك عن األسباب الداخلية؟!
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بقليل وحاالت الفقر هي في النسبة نفسها، أما البطالة والفقر  %15البطالة في الضفة دون هامش 
. ومن المعلوم أن العامل في الضفة يتقاضى أجرة يومية هي عشرة %53-44في غزة فتصل إلى 

-4,000العامل في غزة. عامل الخدمات في الضفة يتلقى شهريًّا راتًبا ما بين  أضعاف ما يتلقاه
 شيقل فقط. 1,000شيقل، ونظيره في غزة يتلقى  6,000

ذا كان الفساد مسؤواًل، فهل ثمة حكومة  ذا كان المانحون مسؤولين، وا  إذا كانت كورونا مسؤولة، وا 
قامة اقتصاد فلسطيني  فاشلة وسلطة فاشلة؟ إذ لم تستطع السلطة والحكومة إقامة مؤسسات ناجحة، وا 

 يعتمد على نفسه إن توقفت الدول العربية والغربية عن تقديم المساعدات المالية للسلطة.
المنح والمساعدات ترتبط باعتبارات سياسية، والسلطة تعلم ذلك، وتعلم أن السياسة متغيرة، وحاجة 

اكمية معلومة، وعليه فمن يعلم هذه الحقائق لماذا لم ينشئ السلطة للمال تزداد عاًما بعد عام بنسبة تر 
اقتصاًدا قادًرا على االعتماد على النفس بعد سنوات طويلة من المنح الخارجية المتدفقة بسخاء على 

 السلطة مقابل انخراطها في اتفاقية أوسلو، والتنسيق األمني؟!
هو أهم عوامل األزمة االقتصادية في إن عامل الفشل اإلداري في التخطيط وفي التنفيذ، ربما 

الضفة، وهو في الترتيب يأتي قبل الفساد المالي، وقبل تالعب االحتالل بأموال المقاصة، وقبل 
جائحة كورونا، ألن دواًل كثيرة ومنها دولة االحتالل عانت كورونا مثلما عانت الضفة ومع ذلك يرتفع 

د عندهم يتعافى بشكل مطرد، وتفسير ذلك كما يقول عندهم صرف الشيقل أمام الدوالر، ألن االقتصا
المتابعون، أن لديهم إدارة ناجحة لالقتصاد! ومع كل ما تقدم فإن دولة االحتالل، وأمريكا وآخرين لن 
يسمحوا بانهيار السلطة بسبب نقص األموال، ال حبًّا بسكان الضفة، بل استبقاء لمصالحهم المرتبطة 

 بوجود السلطة!
 1/11/2021الين، فلسطين أون 

 
 .. ضربة تركية للمخابرات اإلسرائيلية.إسقاط الموساد .56

 عدنان أبو عامرد. 
لم يكن مفاجئًا أن تكشف أجهزة األمن التركية عن شبكة تجسس إسرائيلية تعمل لصالح جهاز 

وذلك على اعتبار أن الجانبين يخوضان ما يمكن وصفه بـ"حرب الظالل"  الموساد على أراضيها.
عن أعين وسائل اإلعالم، في ظل العالقة التي تتوتر حينًا ويصيبها الفتور حينًا آخر، وال  بعيداً 

تستقر على حال حينًا ثالثًا، منذ العدوان اإلسرائيلي السافر على أسطول الحرية التركي قرب شواطئ 
 ، وقتل جيش االحتالل لعدد من المتضامنين األتراك.2010غزة المحاصرة في أواسط 
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خفي األوساط األمنية اإلسرائيلية أن نظيرتها التركية تمتاز بقدرات استخبارية وِحرفية عالية، مما ال ت
مّكنها من الصمود كثيرًا أمام جملة من التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، لعل أخطرها محاولة 

باك األمني الداخلي، االنقالب الفاشلة، فضاًل عن إحباطها محاوالت مستمرة إلحداث حالة من اإلر 
بجانب العبث على حدودها الخارجية، وصواًل إلى محاولة "قضم" سيادتها في شواطئها على البحر 
المتوسط، والغريب، بل األكثر غرابة، أن تعثر تركيا على بصمات إسرائيلية في العديد من هذه 

 ا.األحداث، سواء بصورة مباشرة أو عن طريق الوكالة عبر حلفائها وأذرعه
هذه المعطيات تجعل محافل األمن التركية على دراية واضحة أنها أمام تربص مستمر ومتواصل من 
أجهزة األمن اإلسرائيلية، ال سيما الموساد، الذي زاد اختراقاته األخيرة في عدد من دول المنطقة، ال 

خِف محاوالته سيما المحيطة بتركيا، ونجح في إحداث حاالت من الفوضى األمنية داخلها، ولم تُ 
رغبة جامحة بـ"الزحف" على األراضي التركية لمواصلة محاوالته التخريبية تلك، دون أن يدرك سلفًا 
أنه "ليس كل الطير يؤكل لحمه"، وأن األجواء والبقاع التركية ليست كسواها، لذلك تم كشف شبكة 

 ت عليها تكتمًا شبه كامل.التجسس األخيرة، التي أصابت إسرائيل بحالة من خيبة أمل واسعة، فرض
هناك قناعة أن ما كشفته أجهزة األمن التركية لوسائل اإلعالم عن مهاّم شبكة التجسس اإلسرائيلية، 
ليس سوى قمة جبل الجليد، ولعل السطور الحالية ال تتسع لتكرار ما تم الكشف عنه، ألن ألف باء 

على معلومات أكثر مما يتم كشفه، وليس كل العمل األمني تحمل جملة من القواعد، أهمها: "اإلبقاء 
ما يحدث يقال، وليس كل ما يقال هو كل الحقيقة، وال يجب الكشف عن كل الحقيقة"، هذه مسلَّمات 

 أمنية يعلمها كل مشتغل في هذا المجال الحساس البعيد كل البعد عن اإلعالم والتباهي والتفاخر.
ياسية لهذه "الفضيحة" األمنية اإلسرائيلية في تركيا، على في الوقت ذاته، ال يمكن إغفال الجوانب الس

اعتبار أن الجانبين يعيشان عالقات ليست في أحسن أحوالها، إن لم تُكن سيئة في غالب األحيان، 
في ضوء مواقف تركيا األخيرة على الصعيد اإلقليمي، وال تلقى استحسانًا إسرائيليًا، فضاًل عن كونها 

ها، ال سيما على صعيد القضية الفلسطينية، والدعم التركي للفلسطينيين في تثير غضبها واستفزاز 
مطالبهم العادلة، سواء وقف االستيطان في الضفة الغربية، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، 

 واألهم دعم المقدسيين في مواجهة سياسة التهويد اإلسرائيلية لألماكن المقدسة.
من كثٍب التمدَد الحاصل في النفوذ التركي على صعيد المنطقة،  أكثر من ذلك، ترقُّب إسرائيل

وتعتبره منافسًا لها، ويمثل نّدًا عنيدًا في مواجهتها، ألنه ال يسير في ذات المركب اإلسرائيلي، بل إن 
هذا النفوذ قد يشّكل كابحًا لألطماع اإلسرائيلية في اإلقليم، بخاصة ما يتعلق باقترابها من الحدود 

ية، ال سيما البحرية منها، وحالة االستقطاب الجارية من قبل إسرائيل مع قبرص واليونان الترك
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ومصر، ومحاولتها مجتمعًة لـ"تطويق" تركيا من مختلف جهاتها، والحّد من تطلعاتها المشروعة 
 لفرض سيادتها على مياهها اإلقليمية.

ا قبلة للعديد من القوى السياسية في في ذات السياق تتابع المحافل اإلسرائيلية كيف تحولت تركي
المنطقة، ومن مختلف البلدان، ولعّلها في معظمها تحمل أفكارًا ومواقف مناهضة إلسرائيل، مما يزيد 
مستوى مراقبة األخيرة للداخل التركي. صحيح أن ذلك ُيعتبر تدخاًل سافرًا في الشؤون التركية الداخلية 

األهم، يوّضح دوافع القلق اإلسرائيلي من حالة الجذب التي من جهة، لكنه من جهة أخرى، ولعلها 
 تشّكلها تركيا للعديد من الدول والقوى والتيارات السياسية على مستوى المنطقة.

هذه األسباب وسواها تدفع صانع القرار اإلسرائيلي إلى العمل على متابعة األنشطة السياسية 
ارات، بزعم أن تركيا ُتعتبر ضمن الفضاء اإلقليمي واالقتصادية التركية بمنظار األمن واالستخب

 إلسرائيل، ومراقبتها تأتي في صدارة عملها األمني واالستخباري.
يمكن تخمين المهمة األمنية األولى لشبكة التجسس اإلسرائيلية التي كشفتها أجهزة األمن التركية 

يا، من تطورات حزبية بالعمل على جمع المعلومات بصفة أساسية عن كل ما يحدث داخل ترك
ن كانت هذه متوفرة في وسائل اإلعالم بشكل علني، وال تحتاج  وسياسية واقتصادية واجتماعية، وا 

 إلى كثير عناء معلوماتي على صعيد المخبرين والجواسيس.
لكن التطلع اإلسرائيلي األمني يتجاوز ذلك إلى محاولة التدخل بين األحزاب التركية، والتحريض 

، وتعّول عليه إسرائيل كثيرًا في 2023سيما مع اقتراب العد التنازلي لالستحقاق االنتخابي  بينها، ال
 تغيير المشهد السياسي القائم في تركيا، نحو اتجاهات ال تخفى على أحد.

مهمة ثانية ال تقّل عن األولى تتمّثل في رصد التحركات السياسية واالقتصادية واالجتماعية للوافدين 
، أفرادًا ومؤسسات وجمعيات وقوى سياسية، ال سيما تلك التي على احتكاك دائم بإسرائيل، إلى تركيا

ال سيما العربية منها، والفلسطينية على وجه الخصوص، بزعم أنها تتمتع بأريحية في العمل والتنقل 
تركي، وهي واستصدار التصاريح الالزمة والتراخيص المطلوبة لتلك األنشطة التي تتم وفقًا للقانون ال

حريصة أكثر من سواها على التزامه، عماًل بأصول االستضافة التركية من جهة، ومن جهة أخرى 
إلعفاء الدولة التركية من أي مراجعات أو مالحظات تصل إليها بسبب عدم التزام هذه الجهة أو 

 تلك، القوانيَن المرعية داخلها.
ئيلي كان سيكتفي بجمع المعلومات والبيانات ال يبدو في هذه الجزئية بالذات أن األمن اإلسرا

والمعطيات عن هذه األوساط بالذات، بل إنه قد يتقّدم خطوة أخرى إلى األمام من خالل محاولة 
استهداف َمن قد يراه يشّكل خطرًا عليه، في محاولة الستعادة أحداث وقعت في عواصم أخرى في 

 المنطقة.
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ن األخرى التي شهدت انتهاكًا لسيادتها، وغّضت طرفها صحيح أن تركيا ليست كسواها من البلدا
يعلمون تمامًا أنهم أمام جهاز  -هكذا أظن-عنها، وبلعت إهانتها كأن األمر لم يكن، لكن األتراك 

كالموساد يسعى دائمًا لترميم صورته الردعية التي تضررت كثيرًا مؤخرًا، ولو كان ذلك على حساب 
كبرى مثل تركيا، لذلك جاء الكشف التركي سريعًا عن شبكة التجسس توتر، وربما قطيعة، مع دولة 

ياكم أن  اإلسرائيلي، ربما إلرسال رسالة سياسية وأمنية واضحة إلى تل أبيب مفادها: "كونوا حذرين، وا 
 تحاولوا لدينا تكرار ما قمتم به في عواصم أخرى، إياكم"!
التي وّجهتها تركيا إلى إسرائيل في وقف  يبقى السؤال: إلى أي حّد ستسهم هذه الضربة األمنية

األخيرة عن محاولة التجسس على أنقرة، ال سيما وهي تعلم أن ما تحتفظ به المخابرات التركية من 
معلومات عن تلك الشبكة يمنحها مزيدًا من األدوات والوسائل الكفيلة بالتعرُّف على أي محاوالت 

 هدها؟تجسسية إسرائيلية قد تنشأ، ولو كانت في م
ولعل هذا مكمن القلق اإلسرائيلي، لكن ذلك ال يعني البتة أن تتوقف هذه الدولة عن استهداف تركيا 
في مختلف القطاعات: سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وأمنيًا، وهو األخطر، ألنه المفتاح الحقيقي ألي 

لحذر واالستنفار تجاه أي عبث إسرائيلي متوقع داخل تركيا، التي من المتوقع أن تبدي مزيدًا من ا
 عبث إسرائيلي جديد بساحتها الداخلية.

 2/11/2021تي أر تي عربي، 
 

 إسرائيل توّقع شهادة وفاتها: في طريق الدمار .57
 روغل الفر
سبق أن وقعت إسرائيل على شهادة وفاتها. لم يبق سوى انتظار ما هو محتم. هاكم العوامل التي 

 تجّرنا إلى الدمار:
 ي دولة أبرتهايد ثنائية القومية. وهذا أمر غير قابل للتراجع عنه.إسرائيل ه -1

األغلبية الثابتة في أوساط اليهود في إسرائيل، الوحيدون الذين يحددون فيها السياسة، يؤيدون 
استمرار االحتالل، سواء بشكل نشط بكونهم مستوطنين ويصوتون ألحزاب تسعى إلى الضم وجنود 

ن( ينفذون االحتالل، أو بشكل سلبي مثل عدم مباالة باالحتالل وعدم القيام )ال يستحقون صفة مقاتلي
بمحاربته رغم أنهم يعارضونه بشكل مبدئي. فعليا أغلبية اإلسرائيليين يتعاونون مع االحتالل، 

 وسيستمرون في ذلك.
ذا بدؤوا في انتفاضة فستقوم بمحوها قوات اال حتالل الفلسطينيون أضعف من أن يغيروا الواقع. وا 

 األقوى منها، ولن يؤلم العالم إسرائيل بما فيه الكفاية كي يجعلها تغير توجهها.
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في ظل غياب معارضة حقيقية فإن إسرائيل قادرة على مواصلة االحتالل لفترة طويلة، بثمن أخالقي 
ا فظيع، أصبحت عالماته معروفة. ولكن فعليا تفسير هذا األمر هو أن إسرائيل توقفت عن كونها م

في المئة عرب داخل الخط األخضر(، وأيضا هي  21كانت تحب تسميته "دولة يهودية" )مع أقلية 
 لم تعد صهيونية كذلك. فقط بربرية.

البيبية. وهي الثمرة المرة لالحتالل. حركة عنصرية، فاشية، مناوئة للديمقراطية، مدفوعة بأسس  -2
يم فاشل متهم بمخالفات جنائية ال يكلف نفسه مسيحانية دينية، تسجد كنوع من عبادة الشخصية لزع

عناء إخفاء غريزته الديكتاتورية، ويواصل السعي إلى تقويض سلطة القانون والتمتع بدعم الجمهور 
ذا حدث ذلك فستختفي من إسرائيل أيضا الديمقراطية  الواسع، وربما سيعود بسرعة إلى الحكم. وا 

سار الليبرالي، والذي يعارض االحتالل، سيواصل تحت المحفوظة لليهود. القليل الذي بقي من الي
حذاء ديكتاتورية بنيامين نتنياهو. حتى إذا اختفى نتنياهو من المشهد السياسي )أنا ال أراهن على 
ذلك(، فإن البيبية ستواصل وجودها وتضخمها حتى من غيره، بصيغة معينة، مثل البيرونية في 

 األرجنتين.
اتي األصولي سيواصل النمو، وسيستمر في إخراج مواطنين غير األصوليون. الحكم الذ -3

ديمقراطيين وليس لهم ثقافة غربية أساسية وال يعتبرون انفسهم خاضعين للقانون، والذين الكثير منهم 
 ال يعملون وهم يشكلون عبئًا آخذًا في التزايد على االقتصاد، من أوساطه.

دولة مكتظة جدًا، حسب معايير غربية. بسبب بيانات  جودة البيئة. في الوقت الحالي إسرائيل -4
 الوالدة في أوساط األصوليين فإن االكتظاظ يتوقع أن يزداد.

إضافة إلى ذلك، تعاني إسرائيل من إهمال إجرامي للمواصالت والخطوات التي يجب اتخاذها بسبب 
خفيف في تل أبيب أزمة المناخ. وضع االختناقات شديد، ومن غير الواضح إذا كان القطار ال

سينجح في تخفيفها. دولة مكتظة وملوثة وساخنة جدا وعصبية ومتعرقة، هي تغلف األبرتهايد بحكم 
 بيبي. ولكن حتى اآلن لم ينته ذلك.

الثقافة. يبدو أن الكثير من اإلسرائيليين يمكنهم توقع وصمهم بالعار في الشبكات االجتماعية،  -5
حرضة، تسعى إلى إسكات "أعداء الشعب"، لكن ليس هذا فقط، التي هي مزبلة بيبية، وحشية وم

حيث توجد أيضا أبواق كثيرة لليسار غير الليبرالي، الذي هو أيضا يسعى إلى إسكات أعداء 
 برنامجه.
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ذا مزجنا ثقافة هذا الحوار بالبيبية وبالخلطة الجديدة غير المتناهية الواقعية، لقنوات التلفاز،  وا 
 من االمتثال الذي سيقتل الكثير من التفكير النقدي المستقل والفردي هنا.فسنحصل على مزيج 

 الحرب. صواريخ "حزب هللا"، صواريخ إيران، وصواريخ "حماس". الثكل سيزدهر. -6
 "هآرتس"
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