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*** 
 
 

 ومقدساتها وعودة الالجئين غمد حتى تحرير كامل فلسطينهنية: "سيف القدس" لن ي   .1
قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل : عمان، من 2/10/2021قدس برس، ذكرت 
"نؤكد في ذكرى وعد وبلفور المشؤومة، أننا سنعيد فلسطين التاريخية كلها، والقدس الكاملة  هنية:

وحيا هنية، خالل مشاركته في  عاصمتها، والشعب الفلسطيني في الشتات سيعود الى أرض الوطن".
والثلة ندوة إلكترونية، نظمتها جماعة اإلخوان المسلمين في األردن، مساء الثالثاء، "أهالي القدس، 

وأضاف: "معركة القدس جاءت لتؤكد على جغرافية فلسطين من  المرابطة في حي الشيخ جراح".
وتابع هنية:  البحر إلى النهر، وأن هذا السيف لن يغمد حتى تحرير كامل أراضيها ومقدساتها".

ة على "أكدت المعركة على أن هناك كرامة وطنية، فعندما تتعرض القدس للعدوان، فإن لدينا القدر 
الرد، وهذا يدلل على الفشل في تحييد المقاومة عن المعارك الوطنية، وأنها ليست محصورة في غزة 

وأشار إلى أن محاولة فصل الشعوب العربية  وقد وصلت صواريخها الى كل فلسطين المحتلة".
 واإلسالمية عن القضية الفلسطينية "فشل"، و"إن وقعت بعض الحكومات في هذا الفخ".

هنية أن األردن دفع ثمنا مرتفعا لرفضه صفقة القرن، وقال إن "عمان نبض القدس، واألردن  وبين
سناد، ورغم ما يمر به الشعب األردني، من ضيق  في موقع شراكة وليس في موقف دعم وا 
اقتصادي، إال أنه كله حماسة متقدة واستعداد وجهوزية لخوض غمار المعركة، وهذا ما لمسته في 

 خيرة إلى عمان".الزيارة األ
وأوضح أن تحرير فلسطين يرتكز على ثالثة محاور: و"هي المحور الفلسطيني، والمحور العربي 

وحول االنقسام؛ قال رئيس حركة "حماس" إن "أي شعب يريد التحرر  واإلسالمي، والمحور الدولي". 
تكزات الوطنية، من احتالل، ال بد وأن يكون متوحدا مع نفسه، ولكن على أساس الثوابت والمر 
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والمقاومة وليس على أوسلو والتنسيق في عالم ال يحترم اال االقوياء، وفلسطين ليست أرضا وطين، 
نما عقيدة ودين".   وا 

وعن المحور العربي واإلسالمي، أكد هنية "أنه ال بد وأن يلعب دور الشراكة واإلسناد، وعلى شتى 
لفت االنتباه إلى أن هناك تغير في المزاج الشعبي الصعد والميادين، وعلى صعيد المحور الدولي، و 

ألف متظاهر دعما  200الغربي، باتجاه حقوق الشعب الفلسطيني، وقد شارك في تظاهرة بلندن 
وأضاف: "لم تعد إسرائيل التي ُيسمع لها في  للمقاومة وسيف القدس وحقوق الشعب الفلسطيني.

 الم أجمع".العالم كما في السابق، وثمة روح جديدة في الع
دعا هنية أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة إلى : 2/11/2021، موقع حركة حماسوأضاف 

التمسك بموقفهم الرافض للتسوية مع محاكم االحتالل، وعدم التنازل عنه تحت أي ظرف من 
ا إلى وأكد أن أهالي الشيخ جراح استطاعوا تجاوز الفخ السياسي الذي ُنصب لهم، وارتقو  الظروف.

وأشار إلى أن  مستوى الدماء التي سالت في معركة سيف القدس دفاًعا عن القدس والشيخ جراح.
هناك الكثير من الضغوط التي مورست على سكان الشيخ جراح، واإلغراءات لمحاولة انتزاع ملكيتهم 

لشعب وشدد هنية على أن المقاومة بكل فصائلها وا وتحويلهم إلى مستأجرين عند المستوطنين.
 الفلسطيني واألمة يقفون خلف هذه الثلة المرابطة في الشيخ جراح والقدس واألقصى ومقدساتنا.

تنظمها نقابة  أّكد هنية خالل مشاركة هاتفية لرئيس الحركة في حملة لجمع التبرعات المالية"كما 
"هذه ، أن صمودهم المهندسين األردنيين للمساهمة في ترميم بيوت المقدسيين في البلدة القديمة ودعم

الحمالت في غاية األهمية، وتكتسب أهميتها من ناحيتين، األولى أنها تشكل دعًما سياسًيا ومعنوًيا 
ألهلنا في القدس، وتؤكد تموضًعا استراتيجًيا لألردن تجاه القضية الفلسطينية وفي القلب منها القدس، 

وأضاف "هذه الحمالت تأكيد أيًضا أن مسؤولية  والثانية الدعم المالي الذي ال يقل أهمية عن األولى".
األردن تجاه المقدسات هي مسؤولية غير قابلة للتصرف، وهي محل االتفاق الفلسطيني األردني"، 

 مؤكًدا تمسك حماس بهذا الدور التاريخي والوصاية الهاشمية األردنية على القدس والمقدسات.
خطيرة جًدا، وشّكلت وضًعا إقليمًيا ذهبًيا لالحتالل وأشار هنية إلى أن الخالفات العربية العربية 

عادة توحيد  لتمرير مشاريعه االستيطانية، داعًيا إلى تكامل األداء بين الدول العربية اإلسالمية، وا 
نهاء الصراعات عبر حوار استراتيجي ينتج عنه مصالحات تاريخية. وشّدد رئيس  الصف العربي، وا 

تماشي مع أي مشاريع تهدف إلى خلط األوراق وتصفية القضية الحركة رفضه رفًضا قاطًعا ال
وضرب السيادة األردنية، مشيًرا إلى أن صفقة القرن حملت من المخاطر على األردن ما ال تقل 

 مخاطرها عن فلسطين ألنها تستهدف القدس واألرض، وهما قضيتان مشتركتان مع األردن الشقيق.
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 ي ذكرى "وعد بلفور" ومطالبات لبريطانيا باالعتذارعباس يصدر قرارا بتنكيس األعالم ف .2
نّكست األعالم الفلسطينية يوم الثالثاء في مختلف المؤسسات : 2/11/2021الجزيرة نت، ذكرت 

إلصدار وعد بلفور الذي  104والسفارات والممثليات الفلسطينية بدول العالم كافة، بمناسبة الذكرى 
السلطة  وأصدر رئيس  في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين.منحت بموجبه بريطانيا اليهود الحق 

محمود عباس قرارا بتنكيس العلم الفلسطيني تنديدا بإعالن بلفور، وما تمخض عنه من  ةالفلسطيني
ونّص قرار عباس على أن تنكيس العلم  تشريد للشعب الفلسطيني وسلب لحقوقه المشروعة.

مملكة المتحدة إلى ضرورة تحمل المسؤولية لتمكين الشعب الفلسطيني تذكير للعالم أجمع وبالذات ال
ودعت منظمة التحرير  الفلسطيني من حقوقه المشروعة المتمثلة في االستقالل، والحرية، والعودة.

الفلسطينية بريطانيا لالعتذار إلى الشعب الفلسطيني، والتكفير عن جريمة صدور وعد بلفور من 
 ية.خالل االعتراف بالدولة الفلسطين

قال المفوض العام للعالقات الدولية، روحي فتوح، إن : 3/11/2021الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
على بريطانيا تصحيح الخطأ التاريخي واالعتراف بالدولة الفلسطينية، والضغط على دولة االحتالل، 

نهاء احتاللها لألرض ا لفلسطينية. وأضاف لوقف جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وا 
أعطى  1917عام « آرثر بلفور»إعالن بلفور الباطل الذي قام بإصداره وزير خارجية بريطانيا »أن 

، وسيبقى جرحًا في الضمير اإلنساني، لما تسبب به من نكبة ما زالت «من ال يملك ما ال يستحق
 آثارها تلقي بظاللها القاتمة على فلسطين والمنطقة.

التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد أبو هولي، إن على بريطانيا االعتذار لشعبنا وقال عضو اللجنة 
بداية أبشع ظلم تاريخي على شعب، وأرضه، وحقه في وطنه، »الفلسطيني، عن الوعد الذي شكل 

وزَرع جسما غريبا مثل آخر استعمار عسكري استيطاني في العالم يقوم على القوة العسكرية، 
ال يزال شاخصًا كجريمة تطهير عرقي، ارتبطت « إعالن بلفور»وأشار إلى أن  .«والتوسع االحتاللي

بكل ما مارسته الصهيونية وحلفاؤها من جرائم وانتهاكات لكل األعراف والمواثيق الدولية على أرض 
فلسطين. وقال أبو هولي إن أفضل طريقة للتكفير عن هذا الوعد، هو اعتراف بريطانيا بدولة 

 فلسطين.
 

 لمقايضةلارجية الفلسطينية": البناء في المناطق "ج" حق حصري للفلسطينيين وال يخضع "الخ .3

حق ألبناء شعبنا « ج»رام هللا: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن البناء في المناطق المصنفة 
إن الحكومة اإلسرائيلية وفي ادعاء »وحدهم ال يخضع للمساومة أو المقايضة. وأضافت في بيان: 

وحدة سكنية في المناطق المصنفة  1300تضليلي جديد، تحاول تسويق مصادقتها الشكلية على بناء 
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)ج( كمكرمة وِمّنة سخية تصبغها على الفلسطينيين، بهدف محاولة امتصاص اإلجماع الدولي 
 الرافض لالستيطان وقرارها ببناء آالف الوحدات االستيطانية الجديدة في المنطقة ذاتها، ولشرعنة
عمليات تعميق وتوسيع االستيطان في طول الضفة الغربية المحتلة وعرضها بما فيها القدس 

وأكدت الخارجية أن الحديث بالمعنى العملي، ال يتجاوز إعطاء رخص بناء لعشرات  «.الشرقية
المنازل الفلسطينية، المشيدة أصاًل، أو في طور البناء التي كانت مهددة بالهدم في الوقت الذي 

اصل فيه االحتالل عمليات البناء االستيطاني والتهويد واالستياء على منازل وأراضي الفلسطينيين. يو 
اإلسرائيلية االستعمارية. وقالت إن المناطق المصنفة )ج( « المقايضة»وشددت على رفضها هذه 

ليمية هي عمق استراتيجي للدولة الفلسطينية من جميع النواحي، وبدونها ال معنى ألي جهود إق»
 1999، وأن تصنيفات )أ، ب، ج( سقطت ولم تعد قائمة منذ عام «ودولية لتطبيق مبدأ حل الدولتين

 مع انقالب إسرائيل الكامل على االتفاقيات الموقعة.
 2/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 النائب أحمد عطون: مقترح التسوية مع االحتالل مرفوض وطنّيا   .4

شدد النائب في المجلس التشريعي أحمد عطون المبعد عن مدينة القدس المحتلة، : قدس المحتلةال
على أن مقترح "التسوية" مع االحتالل أمر مرفوض وطنيًّا؛ لكونه نوًعا من التنازل عن حقنا الطبيعي 

هذه وقال النائب عطون، في تصريح صحفي: "نرفض ونؤكد رفضنا  والوطني واإلسالمي في القدس.
التسوية"، داعًيا أصحاب المنازل في الشيخ جراح أن يرفضوا بكل الوسائل مقترح التسوية رغم كل 

وأشار إلى أنه "إذا ُفتح هذا الباب فهو بوابة خطيرة على وجودنا وحقنا  الضغط من االحتالل.
الحتالل وأوضح أنَّ عالقتنا مع ا الشرعي في المدينة وصمودنا، فالمعركة معركة صمود ووجود".

عالقة مصادمة ورفض له وإلجراءاته، وكل خيار ُيطرح عن طريقه يوضع تحته مئة عالمة استفهام؛ 
 ألنها قد تكون بوابة مستقبلية للسيطرة على العديد من بيوتنا وأراضينا في القدس.

 2/11/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 من جنين رأسير محر تختطف األمنية الفلسطينية بالضفة جهزة األ .5
اختطف جهاز مخابرات السلطة بالضفة الغربية، المطارد واألسير المحرر محمد شلبي أبو الجابر 

عامًا من مخيم جنين، واقتاده إلى جهة مجهولة. وأفاد شهود عيان أن عناصر من جهاز  29
قام عناصر المخابرات طوقت، الليلة الماضية، المكان الذي كان يتواجد به أبو الجابر في المخيم و 

الجهاز باقتياده بوحشية إلى إحدى السيارات وفروا به من المكان. واختطاف أبو الجابر يأتي في ظل 
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تصاعد وتيرة االنتهاكات واالعتقاالت التي تقوم به أجهزة السلطة ضد المقاومين والنشطاء 
نك فلسطين أيمن والمعارضين في الضفة الغربية، والتي كان آخرها اعتقال الطالب بجامعة بوليتك

 الجنيدي في محافظة الخليل، باإلضافة إلى بعض األسرى المحررين في أنحاء متفرقة من الضفة.
 2/11/2021، فلسطين أون الين

 
 أو تفجير الحدوداألسرى المضربين إنهاء معاناة  ...المقاومة تحّذر العدو": األخبار" .6

ّيين عن الطعام رفضًا لالعتقال اإلداري، أسرى فلسطين 7مع استمرار إضراب رجب المدهون:  -غزة
وتدهور حالتهم الصّحية، وتعّنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في التجاوب مع مطالبهم، هّددت 

بتفجير األوضاع مجّددًا في حال لم يتّم إنهاء معاناة هؤالء « الجهاد اإلسالمي»و« حماس»حركتا 
نية استشهاد أحدهم. وبحسب ما علمته األسرى، خصوصًا في ظّل معطيات ُتشير إلى إمكا

من مصادر في الحركَتين، فقد جّددت األخيرتان، خالل اّتصاالت مع الوسيط المصري « األخبار»
في األيام الماضية، تحذيرهما من أن قضية األسرى سَتضرب، في حال استمرارها، حالة الهدوء على 

تجديد االعتقال اإلداري للمعتَقلين، وخصوصًا  حدود قطاع غزة. ونّبهتا إلى خطورة استمرار العدو في
منهم المضربين عن الطعام، ملّوحة بأن حياة األسرى خّط أحمر، سيدفع تجاوزه الفصائل إلى 
التنّصل من أّي تفاهمات تّم التوصل إليها سابقًا مع إسرائيل. وأشارت المصادر إلى أن القاهرة 

متعّهدًة بالضغط على دولة االحتالل لدفعها إلى وعدت ببحث المسألة مع تل أبيب بشكل عاجل، 
معالجة الموضوع، منعًا لتدهور األوضاع األمنية، في ظّل تحسينات اقتصادية تسعى مصر إلى 

، محمد شلح، من أن ارتقاء أّي «الجهاد»تثبيتها في القطاع. وفي اإلطار نفسه، حذر القيادي في 
ستحرق األخضر »األوضاع، مهّددًا بأن المقاومة  شهيد من األسرى المضربين عن الطعام سيفاقم

وأّكد عضو المكتب «. واليابس تحت أقدام االحتالل في حال استشهاد أّي أسير في السجون
، مسؤول ملّف األسرى فيها زاهر جبارين، بدوره، أن قيادة المقاومة تتابع ما «حماس»السياسي لـ

توقُّع أّي »، مخاطبًا العدو بأن عليه «رة على الطاولةمتعّددة وحاض»يتعّرض له األسرى، وأن أوراقها 
 «.شيء أمام تماديه في العدوان والغطرسة ضّد أسرانا وحقوقهم المشروعة

 3/11/2021، بيروت، األخبار
 

 الشعبية تنفي عالقتها بالبيان الموقع باسم فصائل منظمة التحرير في إسبانيا .7
يوم الثالثاء، عالقتها في البيان الموقع باسم )فصائل نفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، : غزة

منظمة التحرير ومستقلون وطنيون في هيئة العمل الوطني بإسبانيا(، والذي تضمن لغة غير مقبولة 
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األطراف التي أصدرت ووزعت “وحذرت الجبهة في بيان لها  على الجبهة وال ُتعبر عن مواقفها.
تخدامه في خدمة مصالح فئوية ذاتية هدفها إذكاء نار االنقسام البيان من مغبة انتحال اسمها أو اس
وشددت الجبهة على أن هيئاتها التنظيمية والقيادية حددت  ”.والخالفات بين أبناء الشعب الواحد

موقًفا واضًحا من موضوع المسار الثوري البديل ونفت أي عالقة به إال أنها في الوقت ذاته ترفض 
 يض على القائمين على هذا المسار.أساليب التخوين والتحر 

 2/11/2021، القدس، القدس
 

 "وعد بلفور" شّكل حجر األساس للنكبة و"أوسلو" عّمقت معاناة الالجئين المدهون: .8
غزة/ فاطمة الزهراء العويني: عدَّ رئيس دائرة شؤون الالجئين في حركة حماس د. محمد المدهون، 

المدهون في  ولفتحتالل اإلسرائيلي والنكبة الفلسطينية. "وعد بلفور" حجر األساس لقيام دولة اال
ك  ،أمس]أول[حوار مع صحيفة "فلسطين"،  إلى أن ما يعزز تمسك شعبنا بحق العودة، هو تمسُّ

الالجئين خارج فلسطين التاريخية بأراضي األجداد واآلباء وقراهم ومدنهم التي هجروا منها وأنهم 
إليها". وأكد المدهون على أهمية مقاضاة بريطانيا قانونيا؛ لتحمل "يرقبون اليوم الذي يعودون فيه 

مسؤوليتها عن "الوعد المشؤوم" وصواًل إلى اعتذار متّوًجا بتعويض وعودة الالجئين ألرضهم. ورأى 
أن اتفاقية "أوسلو" ونتائجها في تهميش مؤسسات منظمة التحرير الخاصة بالالجئين، شكلت مأساة 

من أرضنا، وفتحت  %78طيني، مضيفا: "أوسلو مثلت نكبة لشعبنا وتنازلت عن فاقمت الجرح الفلس
الباب على مصراعيه للتطبيع مع االحتالل فأول من طبع هو السلطة وفريق أوسلو". وتابع: تطبيع 

عبر توقيع بعض  2020السلطة وفريق "أوسلو" شّجع دوال عربيا للحذو نحو ذلك، كما رأينا نهاية 
 التطبيع مع دولة االحتالل، منبها إلى أن ذلك فاقم التحديات التي تواجه شعبنا. الدول اتفاقيات

وفي السياق ذاته، حذر رئيس دائرة الالجئين في حماس من وجود عملية ممنهجة الستهداف "أونروا" 
ضمن "أبجديات أمريكا وبريطانيا اللتين تعتبران أن بقاءها أحد العناصر المساعدة على بقاء قضية 

عادة تعريف ال الجئين، فجاءت )صفقة القرن( التي تقوم على إنهاء أونروا عبر االبتزاز المالي وا 
 الالجئ".

 2/11/2021، فلسطين أون الين
 

 الفصائل: المقاومة خيارنا اإلستراتيجي لدحر االحتالل المستهتر بالقرارات الدولية .9
كيدها أن المقاومة بكل أشكالها غزة/ أدهم الشريف: جددت فصائل العمل الوطني واإلسالمي تأ

ستبقى خيارها اإلستراتيجي لدحر االحتالل اإلسرائيلي المستهتر بالقرارات الدولية، وذلك تزامًنا 
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جنوب غزة  -وشدد منسق فصائل العمل الوطني واإلسالمي لـ"وعد بلفور" المشؤوم. 104والذكرى 
اء االحتالل ودحره من فلسطين، في ظل عبد هللا قنديل، على أن فصائل المقاومة ستعمل على إنه

استهتاره باإلعالنات والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس األمن واألمم المتحدة بشأن القضية 
الفلسطينية، واعتبارها ليست أكثر من حبر على ورق، وهو ما ظهر في تمزيق مندوب االحتالل 

وق اإلنسان التابع للمنظمة، الجمعة الدائم لدى األمم المتحدة جلعاد أردان، تقرير مجلس حق
الماضية. وأكد ضرورة الحفاظ على األجيال الفلسطينية وتلقينها الرسالة الوطنية وتوعيتها بحقوق 
الشعب الفلسطيني التي ال يمكن سقوطها بالتقادم، منبها إلى أن سلسلة فعاليات ستنطلق في عدة 

 ا لحق شعبنا في أرضه.محافظات رفًضا وتنديًدا بـ"وعد بلفور"، وتأكيدً 
 2/11/2021، فلسطين أون الين

 
 ال تسويات في حي "الشيخ جراح".. حماس تتوعد االحتالل بدفع ثمن جرائمه بالقدس .10

أكدت حركة "حماس"، أنه ال تسويات في قضية حي "الشيخ جراح"، متوعدة في الوقت ذاته : غزة
جاء ذلك في بيان صحفي،  قدس المحتلة.االحتالل اإلسرائيلي بدفع ثمن "جرائمه" بحق مدينة ال

لعضو المكتب السياسي لحركة "حماس" هارون ناصر الدين، عقب رفض عائالت فلسطينية في حي 
وقال ناصر الدين: "إن ما يقوم  الشيخ جراح عرض "التسوية" الذي قدمته المحكمة "العليا" لالحتالل.

ي الشيخ جراح بصورة تدريجية هي عملية به االحتالل اإلسرائيلي من محاولة نقل ملكية ألراض
وتوعد القيادي في  احتيالية تهدف إلى التدرج في السيطرة على أحياء مدينة القدس وعقاراتها".

الحركة، االحتالل اإلسرائيلي بدفع ثمن جرائمه في القدس، مؤكدا "مواصلة معركة التحرير حتى طرد 
وأكد أن "منطق التعامل  زحين إلى ديارهم ومنازلهم".االحتالل ومستوطنيه، وعودة كل الالجئين والنا

 مع االحتالل هو المقاومة حتى إنهائه".
 3/11/2021، قدس برس

 
 بدء مداوالت الموازنة العامة: حّل الكنيست يتوّقف على تغّيب عضو واحد عن التصويت .11

، مداوالت لثالثاءيوم اافتتحت الهيئة العامة للكنيست، صباح ، 3/11/2021األخبار، بيروت، ذكرت 
. ومن المتوقع استمرار المداوالت لمدة 2022و 2021مشروع قانون الموازنة العامة اإلسرائيلية لعاَمي 

ثالثة أيام، تتضّمن التصويت على قانون التسويات المرافق للموازنة. كما تتضّمن المداوالت خطابات 
هذه البنود. وفي حال لم يتم  وتعليقات ألعضاء الكنيست، وتقديم اعتراضات وتحّفظات على

 التصويت على الموازنة، فإن ذلك سيؤّدي إلى حل الكنيست.
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، بخطابات يلقيها رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي ]اليوم[ ومن المفترض أن تنتهي النقاشات غداً 
يت بينيت ووزير المالية أفيغدور ليبرمان ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو. ويبدأ بعد ذلك تصو 

أعضاء الكنيست على آالف التحّفظات والبنود، خالل ساعات الليل، والتي تستمّر حتى يوم الجمعة 
 المقبلة.

انتظرنا هذه اللحظة ثالث سنوات ونصف »وفي وقت سابق من اليوم، قال ليبرمان في الكنيست: 
 «.2018سنة. والمرة األخيرة التي صّوت فيها الكنيست على الموازنة كانت في آذار 

ويأتي التصويت في ظل سعي المعارضة إلى إسقاط مشروع قانون الموازنة، إلسقاط الحكومة عن 
القائمة »و« يمينا»طريق التأثير على أعضاء في الكنيست والضغط عليهم، خاصًة من حزب 

قناعهم بعدم تأييد الموازنة، حسبما ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية، علمًا أن هذين ال«الموّحدة حزبْين ، وا 
 أعلنا دعمهما للموازنة.

في المقابل، يحاول االئتالف تجنيد تأييد أعضاء في الكنيست من المعارضة لتأييد الموازنة، أو 
التغّيب عن التصويت، من خالل المصادقة على قانون أو تعديل يطرحه عضو الكنيست من 

شبكة »موازنة، وأنها لن تمنح عن معارضتها لل« المشتركة»المعارضة. وفي اإلطار، أعلنت القائمة 
 لالئتالف.« أمان

عضو كنيست فقط، فإن التخّوف في االئتالف هو من تمّرد عضو  61وبما أن االئتالف مدعوم من 
كنيست واحد على األقل، أو أن يتغّيب عضو واحد عن التصويت. أما السيناريو الثاني، فهو إمكانية 

تحّفظات تُقّدمها المعارضة، خصوصًا أن عملية وقف عملية التصويت في حال المصادقة على 
التصويت هي عملية طويلة، ما يعني العودة إلى لجان الكنيست مجددًا للتصويت على التعديالت 

 التشريعية الجديدة، ومن ثم إعادة التصويت على مشروع قانون الموازنة في الهيئة العامة للكنيست.
من الشهر الحالي، أي بعد مرور  14لى الموازنة هو يوم ُيشار إلى أن الموعد األخير للمصادقة ع

يومًا على تشكيل الحكومة. وفي حال عدم المصادقة على الموازنة حتى هذا الموعد، فإنه  145
سُيحّل الكنيست، وبالتالي تتوجه إسرائيل إلى انتخابات عامة جديدة. وينبغي المصادقة على الموازنة 

اآلخرين، يعني إسقاط  60عضوًا للموازنة، ومعارضة الـ 60أييد عضو كنيست، فيما ت 61بأغلبية 
 الموازنة وحّل الكنيست.
 10. وأضيفت 2022مليار شيكل لعام  452، و2021مليار شيكل لعام  432ويبلغ حجم الموازنة 

 «.كورونا»لمصلحة محاربة وباء  2022مليارات شيكل إلى موازنة 
مليار  452، و2021مليار شيكل للعام  432الميزانية  ويبلغ حجم، 2/11/2021، 48عرب وأضافت 

 لصالح محاربة وباء كورونا. 2022مليارات شيكل إلى ميزانية  10. وأضيف 2022شيكل للعام 
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 ليست جاهزة لمواجهة هجمات سايبر "إسرائيل"مراقب الدولة:  .12
اهزة للتصدي لهجمات وم الثالثاء، على أن إسرائيل ليست جيأكد مراقب الدولة، متنياهو إنغلمان، 

سايبر. وقال خالل مشاركته في مؤتمر إيالت للصحافة، إن هجمات السايبر التي استهدفت مواقع 
إلكترونية إسرائيلية ومستشفى "هيلل يافيه" في الخضيرة، الشهر الماضي، "تؤكد أن إسرائيل ليست 

 جاهزة لهجمات سايبر".
 2/11/2021، 48عرب 

 
 من صواريخ المقاومة” غالف غزة“منتيا لحماية مستوطنات تبني جدارا إس "إسرائيل" .13

كشفت تقارير عبرية، عن قيام جيش االحتالل اإلسرائيلي، بعمليات بناء جدار أسمنتي، حول 
ووفق ما كشف، فإن المخطط الهادف  المناطق التي تتعرض إلطالق نيران من جهة قطاع غزة.

 ”.ساحل عسقالن“ي منطقة المجلس اإلقليمي ، بدأ العمل به ف”غالف غزة“لحماية مستوطنات 
 2/11/2021القدس العربي، لندن، 

 
 حتى اآلن ال تفعل شيئا في مجال حماية المناخ "إسرائيل": "مراقب الدولة" .14

اإلسرائيلي أن إسرائيل لم تقدم منجزات حقيقية على األرض في سبيل الحفاظ ” مراقب الدولة“أكد 
ة بذلك ورغم أن أزمة المناخ تهدد أمنها واقتصادها وصحة السكان على المناخ رغم وعودها المتكرر 

هذا التقرير يصيب كبد “فيها. وقال رئيس البرلمان اإلسرائيلي )الكنيست( بعد تسلمه التقرير إن 
الحقيقة ويحدد بصورة ال تقبل التأويل أن إسرائيل لم تفعل حتى يومنا هذا ما فيه الكفاية من أجل 

 ”.ي الذي تضعه أزمة المناخ أمامناالتعامل مع التحد
 2/11/2021القدس العربي، لندن، 

 
 معاريف: الحرب السيبرانية مع إيران دخلت طريق الالرجعة .15

اعتبرت صحيفة "معاريف" العبرية أن المواجهة السيبرانية بين االحتالل : عدنان أبو عامر -21عربي
يران باتت في مرحلة متقدمة، وذلك في ض وء الهجمات األخيرة، رغم عدم اعتراف أي اإلسرائيلي وا 

 من الجانبين، رسميا، بالمسؤولية عن أي من تلك الحوادث.
وتجلى األمر بوضوح عندما وجد مئات اآلالف من اإليرانيين أنفسهم في حالة من الفوضى المفاجئة 

في تعبئة وغير المألوفة، إثر وقوع خلل حاد في أنظمة الكمبيوتر لشبكة محطات الوقود، لتفشل 
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المركبات خالل ساعات طويلة، وسرعان ما ظهر أن آلية تشغيل المحطات وقعت ضحية لهجوم 
 إلكتروني. 

 2/11/2021، "21موقع "عربي 
 

 أرادت استبدال اإلمارات بقطر في غزة "إسرائيل""كان":  .16
شراك كشفت هيئة البث اإلسرائيلي "كان" عن تخطيط حكومة االحتالل برئاسة نفتالي بينيت، إ

وذكرت الهيئة أنه بعد العدوان األخير على  اإلمارات بدفع رواتب موظفي قطاع غزة بدال من قطر. 
القطاع، في أيار/ مايو الماضي فقد "درست إسرائيل إقحام اإلمارات في دفع رواتب موظفي قطاع 

 غزة بدال من قطر".
لتمويل المدفوعات لغزة"، مؤكدة أن  ولفتت إلى أن "إسرائيل حاولت معرفة ما إذا كانوا على استعداد

"اإلمارات رفضت الفكرة تماما". وقالت "كان": "رفضت اإلمارات العرض بشكل قاطع، قائلة إنها غير 
 مهتمة بالتورط في تحويل نقدي أو تحويل مصرفي إلى حماس". 

 1/11/2021، "21موقع "عربي 
  

  "إسرائيل"األسلحة في العالم مصدرها  رسمّية : ثالثة بالمائة من تجارة إسرائيلية معطيات   .17
كشف موقع )زمان يسرائيل( بالعبرّية النقاب عن أّن إسرائيل هي ثامن مصدر لألسلحة في العالم، 
الفًتا في ذات الوقت إلى أّنه تّم تصنيفها في مركٍز مرتفٍع جًدا، يتجاوز بكثير حجمها النسبّي، وتابع 

يتم تصدير ثالثة بالمائة من تجارة األسلحة في  Sipriسلحة لمنظمة أّنه وفًقا لتقارير مراقبة تجارة األ
بالمائة،  59، نمت الصادرات من إسرائيل بنسبة 2020-2016العالم من إسرائيل، وأّنه بين عامي 

 ، بحسب المعطيات اإلسرائيلّية الرسمّية.2015-2011مقارنة بالسنوات بين 
بياٍن صادٍر عن قسم مساعدة الصادرات الدفاعية في وزارة  وتابع الموقع العبرّي قائاًل إّنه بحسب 

مليار دوالر، مع  8.3ما قيمته  2020الدفاع، بلغ إجمالي الصادرات الدفاعية من إسرائيل في عام 
بالمائة في حجم المعامالت الدفاعية في جميع أنحاء العالم، وجميعها تتم مراقبتها  15زيادة بنسبة 

 44صادرات األمنية في وزارة األمن، ُمشّدًدا في الوقت عينه على أّن عن كثب من قبل شعبة ال
 بالمائة من إجمالي الصادرات الدفاعية كانت موجهًة إلى دول آسيا والمحيط الهادئ.

في وزارة األمن اإلسرائيلّية، دوبي الفي، أّقر أّن الدولة ” دائرة مراقبة الصادرات األمنية“وكان رئيس  
تصدير أسلحة إلى دول غير ديمقراطية، وهي دول تجري فيها غالًبا انتهاكات لحقوق العبرّية تقوم ب

بادة عرقية، على حّد قوله.  اإلنسان وا 
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ق على تصدير  وقال المسؤول اإلسرائيلّي لصحيفة )هآرتس( إّنه توجد دول غير ديمقراطية نصدِّ
ق لها، ُمضيًفا: ال أعتقد أّن التصدير األمني يذهب “ األسلحة إليها، وليس نحن فقط، العالم كله يصدِّ

إلى دول ديمقراطية فقط، ال في إسرائيل وال في دول أخرى في العالم، وكذلك في الدول المتنورة في 
 ”.العالم

نحاول إجراء توازن بين حاجة إسرائيل إلى صناعٍة أمنّيٍة قوّيٍة، من أجل إعطاء “وتابع الفي قائاًل: 
والقدرات التي يحتاجها، الفتًا إلى أّن تصدير األسلحة يجري بمسؤولية الجيش اإلسرائيلّي األسلحة 

 وبالحفاظ على االلتزامات الدولية كافة والتزام المصالح، على حّد تعبيره.
وجاءت أقوال الفي بعد أْن كشفت صحيفة )هآرتس( اإلسرائيلية، بناًء على معطيات نشرتها وزارة 

، تُباع بواسطة تّجار سالٍح إسرائيليين في األمن، كشفت النقاب عن أّن أسلحة م ن صنٍع إسرائيليٍّ
 176دول تجري فيها عمليات إبادة عرقية، وفي اإلحصائيات الرسمّية، التي نشرتها الوزارة، تبيّن أّن 

في  166، فيما كان هذا العدد 2015شركة إسرائيلية انتهكت قانون مراقبة الصادرات األمنية عام 
2014. 

يوسي ميلمان، أّن إسرائيل تهدف من وراء بيع  االستراتيجيةعينه، رأى المحلل للشؤون في السياق 
بالمائة من  10األسلحة تحقيق األرباح والعالقات الدبلوماسية مع دول العالم الثالث، وبحسبه فإّن 

هائلًة من  تجارة السالح في العالم تسيطر عليها الدولة العبرية، مشيًرا إلى أنها تحصد إرباًحا ماليةً 
صفقات السالح، لكنها ال تأخذ في الحسبان الضرر الكبير المترتب على صورتها بعدما باتت تعرف 

 بعالقاتها مع أنظمة استبدادية تنتهك حقوق اإلنسان بفظاظة، على حد تعبيره.
تينية بشكل وزاد قائاًل إن تل أبيب تُفضل إبرام صفقات بيع السالح لدول كثيرة في إفريقيا وأمريكا الال

شركة في محاولة إلعفاء ذاتها من مسؤولية  220غير مباشر وبواسطة شركات خاصة تبلغ نحو 
 استخدام هذا السالح في جرائم ضد البشرية في حال وقوعها، على حّد قوله.

من ناحيته، قال المحلل في صحيفة )يديعوت احرونوت( العبرية، سيفر بلوتسكر، ّإن هناك عالقة 
لسياسة الخارجية لكيان االحتالل وبين بيع األسلحة اإلسرائيلّية إلى دول العالم، وتابع أّنه قوية بين ا

في عهد الحكومة الحالية ستِصل خسارة صناعة السالح اإلسرائيلّية إلى عشرات المليارات، ولكن 
ها، إْذ أّنها بالمقابل فإّن هذه الخسارة، بحسب بلوتسكر، لن تؤدي إلى زحزحة الدولة العبرية من مكان

 ستبقى في مكانها من حيث كمية تصدير األسلحة، كما قال.
 2/11/2021، رأي اليوم، لندن
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 2014إدانة شركة أنابيب إسرائيلية في قضية التسرب النفطي عام  .18
بعدما انفجر خط أنابيب تابع لها « أنابيب إيالت عسقالن»شركة « وزارة العدل اإلسرائيلية»أدانت 

ت وأدى إلى تسرب ماليين الليترات من النفط الخام وتلويث أجزاء من محمية طبيعية قبل سبع سنوا
 صحراوية.

شمال مدينة إيالت المطلة على البحر األحمر،  2014وُيعد التسرب الذي حصل في كانون األول 
 من أسوأ الكوارث البيئية في إسرائيل.

فيها السابقين، تسربت خمسة ماليين ليتر وبحسب الئحة االتهام التي أدانت الشركة وأربعة من موظ
 من النفط الخام من األنبوب بسبب اإلهمال خالل أعمال الصيانة.

كما ذكرت الالئحة أن التسرب قضى على حيوانات ونباتات وتسبب بتلويث مصادر للمياه والتربة، 
 ألف متر مربع. 144مع امتداد المنطقة األشد تضررًا على مساحة قدرها 

 3/11/2021بيروت،  األخبار،
 

 مع االحتالل "التسوية"أهالي الشيخ جراح يرفضون باإلجماع  .19
سعيد أبو معال: رفض أهالي حي الشيخ جراح في القدس باإلجماع، مقترح التسوية الذي  القدس ـ

وقال بيان صادر عن أهالي  قدمته محكمة االحتالل قبل شهر تقريبا بين األهالي والمستوطنين..
عند الجمعية « مستأجرين محميين»نرفض باإلجماع المقترح الذي كان سيجعلنا بمثابة  إننا»الحي: 

وأضاف البيان الذي تلته  «.وتمهد تدريجيا لمصادرة حقنا في أراضينا« نحالت شمعون»االستيطانية 
نا يأتي هذا الرفض انطالًقا من إيماننا بعدالة قضّيتنا وحقنا في بيوتنا ووطن»الناشطة منى الكرد: 

بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينّي في القدس المحتلة من قبل أي 
ندرك أن تهرُّب محاكم االحتالل من مسؤوليتها في إصدار الحكم »وتابعت:  «.جهة أو مؤسسة

جبارنا على االختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع التفاق ظالم، ما هو إالّ   امتدادا النهائي، وا 
لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل االجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة 
األخيرة، ومحاولة لتشتيت األضواء عن الجريمة األكبر وهي التطهير العرقي الذي يرتكبه االحتالل 

صاف ومستوطنوه. نحن ال نقبل أن تسّوق صورة احتالل منصف على حسابنا، ولن نرضى بأن
الحي يأمُل من شعبنا العظيم أن يؤازرنا في تبعات موقفنا الرافض التي »وشدد على أن  «.الحلول

فوق كل شيء، تتحمل »وختم البيان أنه:  «.نعلم أنها ستكون ثقيلة وال يصدها إال التكاتف الشعبي
حكومة االحتالل بشكل كامل مسؤولية سرقة بيوتنا، كما تتحمل المسؤولية بشكل مواز السلطة 
الفلسطينية، ووكالة )األونروا( والمملكة األردنية الهاشمية، التي بنت الشيخ جراح كمشروع إلسكان 
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األرض. نطالب المجتمع الدولي الذي ندد دائما  أعطتنا الحق الكامل في ملكية 1956الالجئين عام 
ضد تهجيرنا وأسماه جريمة حرب، أن يقف عند مسؤولياته ليردع المحاكم اإلسرائيلية عن طردنا من 

آن األوان ألن تنتهي »وختمت منى الكرد قائلة:  «.حّينا الذي سكّناه ودافعنا عنه ألجيال وأجيال
 «.ن دون شبح التهجيرنكبتنا، لنعيش مع أبنائنا وبناتنا م

 2/11/2021، لندن، العربيالقدس 
 

 عكرمة صبري يدعو عائالت الشيخ جراح لرفض التسوية كواجب وطني وشرعي .20
دعا خطيب األقصى الشيخ عكرمة صبري عائالت الشيخ جراح رفض التسوية المطروحة من قبل 

الشيخ عكرمة صبري على أن وشدد  سلطات االحتالل بالمطلق، باعتبارها تسليم البالد لالحتالل.
الموقف الرافض للتسوية هو الموقف والواجب الوطني والشرعي، موجًها رسالته لعائالت الشيخ 

وقال صبري إن خطورة هذه التسوية  جراح: "ألن موقفكم أقوى ألن العالم يعلم بقصة الشيخ جراح".
قصى المبارك من الجهة بتملك االحتالل ألراضي الشيخ جراح ستمكنه من محاصرة المسجد األ

وأضاف بأن أي خطوة يقوم بها  الشمالية ويسعى لمحاصرته من الجهة الجنوبية كحي سلوان.
االحتالل تصب في تهويد المدينة لتكون عاصمة لليهود في العالم وليس عاصمة لـ"إسرائيل"، األمر 

 الذي لن يتحقق بإذن هللا.
 2/11/2021لألنباء،  القدسوكالة 

 
 سير مقداد القواسمي تحذر: خطر شديد يهدد حياتهوالدة األ .21

أيام، مقداد القواسمي، عن  105أعربت والدة المعتقل اإلداري المضرب عن الطعام منذ : قاسم بكري
خضاعه للعالج المكثف  قلقها الشديد على حياة ابنها، وذلك بعد أيام من نقله إلى العناية الفائقة وا 

رسالة مؤثرة إلى العالم إلنقاذ األسير القواسمي من سجون  إثر تردي حالته الصحية، ووّجهت
" إن "األطباء أبلغونا أن 48وقالت والدة األسير، إيمان بدر، في حديثها لـ"عرب  االحتالل اإلسرائيلي.

حياة ابني في خطر شديد، وقد يفقد أحد أعضاء جسده وظائفه في أي لحظة، فهو معرض لعدة 
، والجلطة الدماغية، وهو يعاني أوضاعا صحية خطيرة جدا، ولديه احتماالت مثل الفشل الكلوي

وختمت  أوجاع شديدة بالعظام، وكذلك آالم في البطن وتشوش في الرؤية، وعدم انتظام دقات القلب".
والدة األسير بالقول إن "مقداد يستحق الحرية والحياة، وأناشد شعبنا بالوقوف إلى جانب ابني 

 ريته".والنضال معنا من أجل ح
 2/11/2021، 48عرب 
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 االحتالل يخلي حي الشيخ جراح من المتضامنين بالقوة .22
أخلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء الثالثاء، حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة من : القدس

وأفادت مصادر محلية، بأن  المتضامنين مع أهله المهددين بالتهجير القسري لصالح االستيطان.
ل شددت من إجراءاتها العسكرية في المنطقة الشرقية من الحي وأخلته من المتضامنين، قوات االحتال

وفي السياق، اقتحم جنود االحتالل مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة،  وأجبرتهم على المغادرة.
 دون أن يبلغ عن اعتقاالت.

 2/11/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 يرفعون دعوى ضد االحتالل في محكمة تركية فلسطينيون .23
رفعت مجموعة من المحامين دعوى قضائية ضد قادة االحتالل بسبب االعتداءات التي : إسطنبول

حصلت في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، خالل شهر أيار/مايو الماضي. وتكفل فريق 
شهداء فلسطينيين معظمهم من األطفال،  7 من المحامين األتراك برفع الدعوى نيابة عن عائالت

وقال بيان صادر عن المحامين، حصلت  وتم تسجيلها رسميا بمكتب المدعي العام في إسطنبول.
ضحية وآالف  253" على نسخة عربية منه، إنهم طالبوا بإجراء "محاكمة للتحقيق في مقتل 21"عربي

د الحقوقي الفلسطيني الدكتور سعيد الدهشان وأك الجرحى إضافة إلى ضحايا جميع الجرائم األخرى". 
" أن المحامين أخذوا توكيالت من أهالي الشهداء في قطاع غزة من أجل رفع 21في تصريح لـ"عربي

 شكوى أمام المحاكم التركية. وفقا لالختصاص القضائي العالمي.
 2/11/2021، "21 عربيموقع "

 
 ثة مؤبداتصحافية مقدسية تعلن خطبتها على أسير محكوم بثال  .24

هاجر حرب: أعلنت صحافية فلسطينية، يوم الثالثاء، خطبتها على أسير فلسطيني يقبع في سجون 
وكتبت، داليا النمري، مراسلة قناة روسيا اليوم في مدينة  االحتالل محكوم عليه بثالثة مؤبدات.

، أعلن أنه تمت الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات”: “فيسبوك“القدس، عبر صفحتها على موقع 
ومنذ إعالن نبأ  ، متمنية اإلفراج القريب عنه وعن األسرى كافة.”خطبتي على األسير تامر الريماوي

 خطبة النمري، عجت منصات التواصل االجتماعي، بالخبر، الذي تم تداوله على نطاق واسع.
 2/11/2021، لندن، العربيالقدس 
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 الوعود الباطلة مصيرها إلى زوال في ذكرى وعد بلفور.. فلسطينيو لبنان: كل .25
تشرين  2قال الجئون فلسطينيون في لبنان، إن ذكرى تصريح بلفور التي توافق : مازن كرّيم-بيروت

الثاني/نوفمبر، هي مناسبة مؤلمة للشعب الفلسطيني في الشتات، تمثل "جريمة بريطانية" بحق 
وجددوا تحميلهم دولة بريطانيا،  زوال". الفلسطينيين، مؤكدين أن كل "الوعود الباطلة مصيرها إلى

المسؤولية الكاملة عن معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت االحتالل اإلسرائيلي، ومعاناة 
 الالجئين الفلسطينيين في كافة مناطق الشتات.

 2/11/2021، برسقدس 

 

 تسيدا 5و طفال   75حالة اعتقال خالل تشرين أول بينهم  400: "مركز فلسطين" .26
أكد مركز فلسطين لدراسات األسرى أن سلطات االحتالل واصلت خالل شهر تشرين األول/ : غزة

( حالة 400أكتوبر الماضي من حمالت التنكيل واالعتقال بحق الفلسطينيين، حيث رصد المركز)
سيدات. وأوضح "مركز فلسطين" في تقريره الشهري حول االعتقاالت ان  5طفاًل، و 75اعتقال بينهم 

الحتالل صعد خالل الشهر الماضي من عمليات االعتقال في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، ا
( حالة اعتقال، تلتها 140بينما احتلت القدس كالعادة المركز األول في أعداد المعتقلين والتي بلغت )

ن أن ( حالة اعتقال. الباحث "رياض األشقر" مدير المركز بيَّ 55مدينة الخليل والتي شهدت )
االحتالل صعد بشكل واضح خالل شهر تشرين األول الماضي من استهداف االطفال باالعتقال 

حالة اعتقال لقاصرين غالبيتهم من مدينة  75والحبس المنزلي وفرض الغرامات المالية، حيث رصد 
 وبين "األشقر" بأن محاكم االحتالل واصلت خالل شهر أكتوبر الماضي إصدار القرارات .القدس

 ( قرار إداري بين جديد وتجديد،90اإلدارية بحق األسرى، حيث أصدرت محاكم االحتالل الصورية )
 3/11/2021وكالة سما اإلخبارية، 

 
 القاهرة: "البرامج التعليمية" تدين الحملة اإلسرائيلية الممنهجة تجاه المناهج الفلسطينية .27

الطلبة العرب في األراضي العربية المحتلة في أدانت لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى : القاهرة
، الحملة اإلعالمية والدبلوماسية اإلسرائيلية تجاه المناهج التعليمية الفلسطينية، واتهامها 104دورتها 

بأنها تحتوي على مواد تبث الكراهية وتشجع على العنف وتتجاهل أن شعب فلسطين يمارس حقه 
مارس كل أنواع العنف والتمييز واالقتالع تجاه الشعب المشروع في مقاومة االحتالل الذي ي

وأعربت اللجنة عن قلقها من تجاوب بعض الدول مع هذه الحملة وبشكل خاص موقف  الفلسطيني.
وأعربت اللجنة في ختام أعمالها، يوم الثالثاء،  االتحاد األوروبي تجاه المناهج التعليمية الفلسطينية.
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بين وكالة )االونروا( واالدارة االميركية، ودعت إلى عدم المساس بمهام عن قلقها من االتفاق الموقع 
 وواجبات الوكالة وفق قرار انشائها او التدخل في طبيعة عملها.

 2/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "إسرائيل"لكشف لغز عرض أرشيفها في  "األهرام"مصر:  .28
المصرية تحقيقها الداخلي لكشف لغز تسريب « األهرام»صحيفة تواصل : إيمان مبروك-القاهرة

إسرائيل »، وذلك بعدما فجرت تغريدة على حساب «المكتبة الوطنية اإلسرائيلية»أرشيفها إلى 
، الناطق بلسان وزارة الخارجية اإلسرائيلية، عاصفة من الغضب في األوساط اإلعالمية «بالعربي

مشروع أطلقته المكتبة الوطنية اإلسرائيلية يضم »اضي، إذ أعلنت عن والثقافية المصرية، األسبوع الم
« األهرام»أن ما ينطوي عليه أرشيف »المصرية، وأضاف الحساب « األهرام»أرشيفًا رقميًا لصحيفة 

ويؤكد مدير تحرير صحيفة «.من معلومات ووثائق، بات متاحا للدارسين والباحثين داخل إسرائيل
أن « الشرق األوسط»عوامي، وهو عضو مجلس إدارة منتخب في المؤسسة، لـإسماعيل ال« األهرام»
مجلس اإلدارة يجري تحقيقًا داخليًا لكشف طريقة وصول األرشيف الرقمي للصحيفة إلى المكتبة »

، السيما أن «األهرام»األمر أثار حفيظة القائمين على إدارة »، مضيفًا أن «الوطنية اإلسرائيلية
 «.ح حيال رفض أي تعاون مع إسرائيلموقف الصحيفة واض

 2/11/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 لجنة نيابية أردنية: وعد بلفور سرق فلسطين وأسس لجريمة العصر .29
قالت لجنة فلسطين في البرلمان األردني، إن وعد بلفور سرق فلسطين، وأّسس لمأساة ال تزال : عمان

وأضافت اللجنة في بيان صحفي الثالثاء، في  عد يوم.تشكل جريمة العصر التي تزداد مرارتها يومًا ب
لوعد بلفور، إن "الوعد المشؤوم أعطى ما ال يملك لمن ال يستحق، من أجل قيام كيان  104الذكرى الـ

وأكدت أنه "رغم كل ما يحاك من مؤامرات تجاه القضية  إسرائيلي غاشم على تراب أرض فلسطين".
المية والمسيحية فيها؛ إال أن أهميتها وحضورها يزداد يوما بعد الفلسطينية والقدس والمقدسات اإلس

 يوم".
 2/11/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 رئيس الوزراء اإلسرائيلي يلتقي ولي العهد البحريني .30
األناضول: التقى رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت، الثالثاء، مع ولي العهد البحريني،  -القدس

وجرى اللقاء على هامش أعمال مؤتمر األمم المتحدة للتغير  مان بن حمد آل خليفة.الشيخ سل
ووصف مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، في تصريح مكتوب، اللقاء  المناخي، في غالسكو.

لقاء تاريخي في غالسكو: أول لقاء بين رئيس وزراء إسرائيلي وولي العهد “وقال:  ”.التاريخي”بـ
التقى رئيس الوزراء بينيت على هامش مؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخي “ف: وأضا ”.البحريني

ولم  ”.ولي عهد ورئيس وزراء مملكة البحرين صاحب السمو الملكي الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
 يفصح عن طبيعة القضايا التي تم بحثها في اللقاء.

 2/11/2021، القدس العربي، لندن
 

 ي على ريف دمشق وال أنباء عن خسائر بشريةهجوم صاروخي إسرائيل .31
في الساعات األولى من  -نقلت وسائل إعالم رسمية سورية عن مصدر عسكري، أن إسرائيل شنت 

هجوما صاروخيا على إحدى النقاط في ريف دمشق، مما أسفر عن وقوع خسائر  -اليوم األربعاء
من اتجاه شمال فلسطين المحتلة، وأوضح المصدر أن الهجوم نفذ "بعدد من الصواريخ  مادية.

 مستهدفا إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية"، حسبما ذكرت وكالة األنباء السورية )سانا(.
ولم يصدر عن السلطات اإلسرائيلية تعليق رسمي على الهجوم الجديد، وهو ما جرت عليه العادة 

 عقب كل قصف ألهداف في سوريا خالل السنوات الماضية.
 3/11/2021يرة نت، الجز 

 
 67الكشف عن مخبأ سوري لألسلحة في الجوالن المحتل منذ حرب  .32

كشف االحتالل اإلسرائيلي، الثالثاء، عن مخبأ ضخم كان الجيش السوري ”: القدس العربي“ 
اإلسرائيلية الرسمية ” كان“وقالت قناة  .1967يستخدمه خالل حرب الخامس من يونيو/حزيران عام 

كشفت سلطة إزالة األلغام التابعة لوزارة الدفاع، الثالثاء، عن مخبأ سوري ضخم يحوي عاما  54بعد “
” متسبيه غادوت“الموقع السوري في “وأضافت أن  “.ذخيرة من حرب األيام الستة في هضبة الجوالن

كان من أكثر البؤر تحصينا للجيش السوري في الجوالن قبل حرب حزيران، ومن هناك ” المرتفع“تلة 
 ”.الحولة“لق الجنود السوريون النار على منطقة سهل أط

 2/11/2021، القدس العربي، لندن
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 الجامعة العربية تطالب بريطانيا باالعتذار للفلسطينيين عن "وعد بلفور" .33
طالبت الجامعة الدول العربية، اليوم الثالثاء، بريطانيا، "بتصحيح خطئها التاريخي" في "وعد : القاهرة

مُّل مسؤوليتها عبر تقديم االعتذار للشعب الفلسطيني، واالعتراف بالدولة الفلسطينية بلفور"، وَتح
جاء ذلك في بيان صحفي، لألمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمناسبة  وعاصمتها "شرق القدس".

ل" ودعت األمانة العامة إلى الضغط على "إسرائي. الذكرى الرابعة بعد المائة، لصدور "وعد بلفور"
نهاء  القوة القائمة باالحتالل، لوقف جرائمها وانتهاكاتها الُمـتواصلة ووقف آلة الحرب والعدوان وا 

وطالبت الُمجتمع الدولي "بتحّمل مسؤولياته في إنفاذ قراراته،  احتاللها ألرض الدولة الفلسطينية.
ة االستيطانية، وتوفير ووقف جرائم االحتالل االسرائيلي، وفرض العقوبات على منظومته االستعماري

وأكدت دعمها الكامل والُمستمر للشعب الفلسطيني ووقوفها إلى  الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
 جانبه في نضاله العادل والمشروع حتى يناَل حريته واستقالله.

 2/11/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الفلسطيني المشروعة "التعاون اإلسالمي" تجدد التزامها بدعم حقوق الشعب .34
جددت منظمة التعاون اإلسالمي، التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، لمناسبة : جدة

وأضافت المنظمة في بيان لها، الثالثاء، في هذه المناسبة، تجدد  إلعالن بلفور. 104الذكرى الـ
  روعة.المنظمة التزامها الدائم بدعم نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المش

ودعت المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية والسياسية في إنهاء االحتالل 
اإلسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه 

قامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام  تها القدس م وعاصم1967في العودة وا 
الشرقية، وتحقيق رؤية حل الدولتين استنادًا الى قرارات األمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السالم 

 العربية.
 2/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 قطر تجدد اتفاقية المنحة لدعم مشاريع مؤسسة الدراسات الفلسطينية .35

ممثلة بصندوق قطر للتنمية، اتفاقية المنحة لدعم مشاريع مؤسسة جددت دولة قطر، : قنا –الدوحة 
الدراسات الفلسطينية، ثالث سنوات جديدة، وذلك للمساهمة في إطالع الرأي العام العربي والدولي 

وتهدف االتفاقية لدعم أعمال المؤسسة لنشر الوعي  على حقائق القضية الفلسطينية وأبعادها.
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ناداة بحق الفلسطينيين في أرضهم والدفاع عن هويتهم، ما يعد إضافة بالقضية الفلسطينية، والم
 ضرورية لقطاع األبحاث في الشأن الفلسطيني.

 31/10/2021الشرق، الدوحة، 
 

 االتحاد البرلماني العربي: الحق الفلسطيني سيعود ال محالة إلى أصحابه الشرعيين .36
خ أن "الحق الفلسطيني سيعود ال محالة إلى جدد االّتحاد البرلماني العربي تأكيده الراس: بيروت

 أصحابه الشرعيين بقوة صمود هذا الشعب األبي وكفاحه البطولي، وأنه ما ضاع حٌق وراءه ُمطالٌب".
وطالب االتحاد، في بيان له، في الّذكرى الرابعة َبعد المئة إلعالن بلفور أصحاب الضمير اإلنساني 

مانية والشعبية بضرورة تكثيف الجهود والمساعي البرلمانية الحر وجميع المنظمات الدولية والبرل
والدبلوماسية والسياسية، العربية والمحلية والدولية، الستئناف مفاوضات الحل النهائي والتوصل 

اإلسرائيلي، ليصبَح حُل الدولتين أمرا مشهودا في ظل  -لتسويٍة عادلة وشاملة لقضية الصراع العربي
 ٍة.ضماناٍت دوليٍة حقيقي

 2/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 قراصنة إيرانيون يخترقون شركات هندسة إسرائيلية وينشرون بياناتها .37
)عصا موسى(،  Moses Staffأعلنت مجموعة القراصنة التي تطلق على نفسها اسم : محمود مجادلة

سرقة جميع بياناتها، بما في ذلك معلومات مساء الثالثاء، اختراق ثالث شركات هندسة إسرائيلية، و 
مفصلة حول المشاريع التي تعمل عليها ومعلومات شخصية تتعلق بعمالئها، فيما نشرت مجموعة 

 ألف مواطن إسرائيلي. 300"بالك شادو"، معلومات طبية تتعلق بـ
 2/11/2021، 48عرب 

 
 القنصلية في القدسنائب أمريكي جمهوري يوقعون خطابا ضد إعادة فتح  200يديعوت:  .38

العبرية، يوم الثالثاء، إن قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب ” يديعوت أحرنوت“قالت صحيفة 
األمريكي، تعتبر إعادة فتح القنصلية األمريكية في القدس، تقسيمًا جديدًا للمدينة، وتشّكل عقبة حقيقة 

نائب عن الحزب  200يرسل نحو  ولفتت الصحيفة إلى أنه كان من المتوقع أن أمام السالم.
الجمهوري في مجلس النواب للرئيس جو بايدن، رسالة اعتراض حول إعادة فتح الواليات المتحدة 

 لقنصليتها في القدس، إذ من شأن ذلك أن يخدم المصلحة الفلسطينية، على حد وصفها.
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اليهود في الكونغرس  وترأس الرسالة نائب نيويورك لي زلدن، وهو واحد من اثنين من الجمهوريين
 إلى جانب نائب تينيسي ديفيد كوستوف.

 2/11/2021القدس العربي، 
 

 مليون يورو للسلطة الفلسطينية 15.6االتحاد األوروبي يعلن عن مساعدات بقيمة  .39
مليون يورو إلى  15.6أعلن االتحاد األوروبي، مساء الثالثاء، عن تحويله مساهمة مالية تبلغ 

وقال االتحاد،  ، لمساعدتها على دفع رواتب ومعاشات تقاعد موظفين حكوميين.السلطة الفلسطينية
مليون يورو، كدعم يستهدف موظفي الخدمة المدنية،  15.6في بيان، إنه "يقدم هذه المساهمة البالغة 

 الذين يعملون في الغالب في قطاعي الصحة والتعليم في الضفة الغربية، إضافة إلى المتقاعدين".
ن "هذا الدعم سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي وأضاف أ

الخدمة المدنية، حيث إنها ال تزال تواجه حالة مالية تبعث على القلق نتيجة لألزمة االقتصادية 
 طويلة األمد في األراضي الفلسطينية المحتلة".

 2/11/2021، 48عرب 
 

 دوليين من دخول شارع الشهداء في الخليلاالحتالل يمنع دبلوماسيين  .40
منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، وفدا دبلوماسيا أجنبيا من الدخول إلى شارع الشهداء 

شخصية دولية،  30وقال مراسلنا، إن جنود االحتالل منعوا الوفد الذي ضم أكثر من  وسط الخليل.
 1994طني المدينة منذ مجزرة الحرم اإلبراهيمي الشريف عام من دخول الشارع المغلق أمام حركة موا

 التي ارتكبها المستوطن المتطرف باروخ غولدشتاين.
 2/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بايدن وجونسون يبديان قلقهما على مصير حكومة بنيت .41

اء اإلسرائيلي، نفتالي بنيت، خالل اليومين اهتم عدد من قادة دول العالم، الذين التقوا رئيس الوزر 
لى أي مدى  الماضيين، على هامش مؤتمر المناخ في غالسكو، بمعرفة ما هو مصير حكومته وا 
تتمتع إسرائيل باالستقرار السياسي هذه األيام. وفي مقدمة هؤالء، الرئيس األميركي، جو بايدن، 

 ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.
االهتمام بسبب األحداث التي يشهدها الكنيست، حيث تم طرح الموازنة العامة للعامين  جاء ذلك

. وحسب القانون اإلسرائيلي، فإن سقوط مشروع الموازنة يؤدي على الفور إلى سقوط 2022 - 2021
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 100الحكومة وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال، ويلزمها بإجراء انتخابات برلمانية في غضون 
 يوم.
ان بنيت قد التقى، إضافة إلى بايدن وجونسون، كاًل من ولي العهد البريطاني األمير تشارلز، وك

والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الكيني أوهورو 
آل خليفة. كينياتا، والرئيس الهندي نارندرا مودي، ورئيس الوزراء البحريني الشيخ سلمان بن حمد 

وحسب مقربين منه، الجميع سألوه عن وضعه في الحكومة. وعدد منهم أبدى اطالعًا على الخطر 
 الذي يهدد حكومته ومستقبله السياسي وسيعّمق األزمة السياسية في إسرائيل.

 3/11/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 دسصحفية ألمانية فلسطينية موقوف برنامجها بسبب المشاركة بمسيرة الق .42
صرحت الصحفية األلمانية ذات األصل الفلسطيني نعمة الحسن بأن ألمانيا تفتقر إلى وجود نقاش 

وفي مقال زائر على الموقع اإللكتروني  صادق يفرق بين معاداة السامية والمواقف المنتقدة إلسرائيل.
طينية سواء راق أنا فلسطينية وسأظل فلس” الثالثاء: أمس، كتبت الحسن ”برلينر تسايتونج“لصحيفة 

وأضافت أنها تحتفظ لنفسها بالحق في انتقاد الحكومة اإلسرائيلية  ”.هذا للرأي العام األلماني أو ال
 مشيرة إلى أن هذا األمر غير متاح لها في ألمانيا بماضيها الخاص بالهولوكست.

” ليو دي آردب“عامًا( برنامجا علميا في محطة  28وكان من المفترض باألساس أن تقدم الحسن )
وتواجه الحسن  األلمانية قبل أن تقرر المحطة وقف هذه الخطوة بسبب اتهامات لها بمعاداة السامية.

انتقادات ألسباب من بينها مشاركتها قبل سنوات في مسيرة القدس في برلين والتي جرت العادة أن 
الحسن اعتذرت عن  وكانت تشهد ترديد شعارات معادية السرائيل ورفع رموز مؤيدة لحزب هللا.

 المشاركة في هذه المسيرة.
 2/11/2021القدس، القدس، 

 
 على مواجهة محتملة ضد إيران "إسرائيل"قبل نشرها في الخليج: قوة أمريكية تتدرب في  .43

بدأت قوة خاصة من مشاة البحرية األميركية )مارينز(، يوم الثالثاء، بإجراء تدريبات عسكرية في 
نوعها استعدادا لمواجهة محتملة مع إيران، بحسب ما جاء في تقرير للقناة إسرائيل هي األولى من 

، وهي Task Force 51وأوضحت القناة أن الوحدة األميركية الخاصة  اإلسرائيلية، يوم الثالثاء. 12
وحدة تدّخل سريع لمواجهة سيناريوهات معقدة، شرعت بتدريبات مع وحدات "كوماندوز" إسرائيلية، 

 ي منطقة الخليج.قبل نشرها ف
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ووفقا للتقرير فإن الحديث يدور عن تدريبات لمواجهة سيناريوهات يحاول فيها اإليرانيون االستيالء 
على قنصلية أميركية أو إحدى السفن في المنطقة؛ وتشمل التدريبات، على حد تعبير القناة، "مواجهة 

 ة واستخدام أدوات قتالية خاصة".عمليات إرهابية وقتال في منطقة حضرية وتدريبات قتالية أساسي
 2/11/2021، 48عرب 

 
 "وعد بلفور"حراك فلسطيني مهم ضد  .44

 محمد عايش
الذي هو أصل الحكاية الفلسطينية وأساسها وبداية « وعد بلفور»ثمة حراك فلسطيني مهم تجاه 

شعور بالحاجة المأساة، وهذا الحراك يتصاعد تدريجيًا منذ سنوات، وُيشكل إجماعًا فلسطينيًا مرده ال
إلى نقض الرواية اإلسرائيلية، وبيان حقيقة القضية الفلسطينية للرأي العام في العالم، وهذه حاجة 

ة وبالغة األهمية في الصراع مع االحتالل.  ملحَّ
سنوات، هو تصريح  104، أي قبل 1917الصادر في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني « وعد بلفور»

وطن قومي لليهود على »لبريطاني آرثر بلفور، ويتضمن التعهد بتسهيل إقامة أصدره وزير الخارجية ا
في ما اعتبر اإلعالن أن الفلسطينيين الذين هم الشعب األصلي المالك لتلك « أرض فلسطين
 «.مع ضمان حقوق الطوائف األخرى»واكتفى بالقول « طوائف»األرض، مجرد 

به أننا بحاجة ماسة وضرورية إلى فضح أساس سب« وعد بلفور»الحراك الفلسطيني الجديد ضد 
االحتالل وأصله، وكشف كذب وزيف الرواية اإلسرائيلية، وهذا الحراك ُيطالب بريطانيا بالتراجع عن 
هذا الوعد، ولعب دور في إنهاء االحتالل، كما لعبت دورًا في إيجاده، كما أنه ُيطالب بريطانيا 

عالم أن الفلسطينيين تعرضوا لعقود من الظلم واالضطهاد باالعتذار عن هذا الوعد، بما سيعني لل
بسبب احتالل لم يكن له أي مبرر، سوى أنه كان بقرار من قوة احتالل أخرى سابقة وهي بريطانيا، 
أي أن ما حدث أن احتالاًل سّلم فلسطين آلخر قبل أن يغادر، وأن الشعَب األصلي ال يزاُل يدفع 

فهو أنه عابر للفصائل، ومحل « وعد بلفور»ك الفلسطيني العام ضد الثمن. أما أهم ما يميز الحرا
إجماع وطني عام، كما أنه حراك خارجي أكثر منه داخليا، فضاًل عن أنه بدأ يتصاعد في السنوات 
دراك أكبر ألهمية الدور الدولي تجاه ما  األخيرة، وهذا دليل على فهم أعمق للقضية الفلسطينية وا 

يعني أننا في نهاية المطاف أمام تحول سياسي فلسطيني مهم ومؤثر. أحدث يجري في فلسطين، ما 
هو االستعداد لرفع دعوى قضائية أمام المحاكم « وعد بلفور»حلقات الحراك الفلسطيني ضد 

البريطانية، إللزام الحكومة في لندن على االعتذار العلني والرسمي، واالعتراف بأن ما قامت به 
فلسطين خالل القرن الماضي كان سببًا في مأساة شعب وتشريده، ويستند هذا  القوات البريطانية في
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التحرك القانوني إلى القضية المقامة من قبل رجل األعمال والسياسي الفلسطيني المعروف منيب 
 المصري، الذي يبذل جهودًا متواصلة وحثيثة في هذا االتجاه.

مركز العودة »شعبية نظمها قبل سنوات  التحرك القانوني لفلسطينيي بريطانيا سبقته حملة
« وعد بلفور»في لندن، الذي جمع آالف التواقيع التي تطالب بريطانيا باالعتذار عن « الفلسطيني

وهي الحملة التي كانت األولى من نوعها، وكانت مناسبة مهمة لتعريف الرأي العام في بريطانيا 
مأساة، وكيف تم اقتالُع شعٍب من أرضه وبيته خصوصًا، والعالم عمومًا بأصل الحكاية وبداية ال

إلحالل مهاجرين قادمين من الخارج مكانه. العام الحالي وبينما يستعد الفلسطينيون في بريطانيا 
 104قبل « وعد بلفور»إليداع شكوى قضائية أمام محاكم لندن، ستكون األولى من نوعها منذ صدور 

فات احتجاجية متزامنة مع هذه الذكرى أمام السفارات سنوات، فإن عشرة عواصم أوروبية ستشهد وق
 البريطانية في تلك العواصم، وهو تحرك ذو أهمية كبيرة هو اآلخر.

واقع الحال أن ثمة تحرك فلسطيني مهم على الساحة الدولية، وأهم ما يميز هذا التحرك أنه يهدف 
بطال الرواية اإلسرائيلية ل لصراع، وكشف حقيقة ما جرى سابقًا وما أساسًا لكسب معركة الرأي العام وا 

يجري حاليًا على أرض فلسطين. كما أنَّ أهم ما يميز هذا الحراك هو أنه وحدوي ال يتأثر باالنقسام 
الداخلي وال بالخالفات الفصائلية، بل من الممكن أن يكون وسيلة إلنهاء االنقسام أو على األقل 

 ينيين في الخارج.تخفيف احتقانه أو تخفيف آثاره على الفلسط
أما الخالصة األهم، فهي أن الفلسطينيين ماضون في نضالهم ضد االحتالل على مختلف 
المنصات، وبمختلف الوسائل، بما فيها المالحقات القضائية والتحركات القانونية، كما أن مالحقة 

ي هذا وذاك االحتالل في الخارج ال تقل أهمية عن مقاومته في الداخل، والفلسطينيون ماضون ف
 على أي حال.

 2/11/2021القدس العربي، لندن، 
 

 السلطة الفلسطينية: مشكالت في الدعم الدولي .45
 أشرف العجرمي

صوت البرلمان األوروبي بأغلبية كبيرة على خفض المساعدات األوروبية لقطاع  2018في عام 
يم الدعم تتمثل بإجراء التعليم في فلسطين.  وكانت هناك شروط لالتحاد األوروبي الستمرار تقد

، وذلك في ظل «األونروا»تعديالت في مناهج التعليم التي تدرس في مدارس وكالة الغوث 
تحض على العنف والكراهية وال تتناسب مع معايير حقوق اإلنسان »االتهامات بأن هذه المناهج 

الدعم للسلطة هذا وتوقعت أوساط عديدة أن يقدم البرلمان األوروبي على خفض «. واألمم المتحدة
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العام في التصويت الذي تم في العشرين من تشرين األول الماضي، ولكنه وعلى عكس التوقعات 
المتشائمة رفض البرلمان خفض المساعدات المقدمة للسلطة الوطنية، وزاد في قراره الدعم لوكالة 

 142األوروبي للوكالة  مليون يورو ليصبح مجموع ما يقدمه االتحاد 55الغوث بمبلغ إضافي يقدر بـ 
مليونًا. وهذا مهم حتى لو كان هذا القرار سيخضع لنقاش طويل مع المفوضية  92مليونًا بداًل من 

 األوروبية.
الترحيب الفلسطيني بتصويت البرلمان يجب أال يغطي على حقيقة ما تمر به عالقات السلطة مع 

العالقة باالتجاه السلبي أو اإليجابي، وهذه  الجهات الدولية الداعمة لها، وكيف يمكن أن تتطور هذه
رهن بدرجة كبيرة بقدرة القيادة الفلسطينية على معالجة مواطن الخلل في هذه العالقة. فالسلطة فقدت 
الدعم العربي وعمليًا توقفت الدول العربية عن تمويل السلطة باستثناءات قليلة ال تذكر، وكذلك فقدت 

من الواليات المتحدة األميركية، وهو كان دعمًا كبيرًا سواء لمشاريع الدعم الذي كانت تحصل عليه 
أو الذي يقدم لدعم موازنة السلطة « USAID»البنية التحتية والمقدم من وكالة التنمية األميركية 

ولمنظمات المجتمع المدني. كما تم تقليص الدعم الذي كانت تقدمه بعض الدول األوروبية بصورة 
 أو لتحفظات تجاه السلطة.« الكورونا»ود لجائحة فردية ألسباب تع

في الواقع، يجب أن يضيء حديث أوساط نافذة في االتحاد األوروبي عن خفض المساعدات الضوء 
األحمر لدى السلطة الفلسطينية، فهو مؤشر على أن األخيرة ال تحظى بالتقدير المطلوب. وبعض 

سوء اإلدارة إضافة إلى قمع الحريات العامة. ويبدو األوروبيين يرون أن السلطة تعاني من الفساد و 
أن مجمل التقارير التي تصل دول االتحاد سلبية. وعمليًا هناك انتقادات فلسطينية داخلية كبيرة ألداء 
السلطة في مختلف الجوانب، ومما ال شك فيه أن قضية مقتل نزار بنات وطريقة معالجة السلطة 

« زيادة الطين بلة»لسطينية مع االحتجاجات والتظاهرات قد أدت إلى لهذا الملف وتعامل األجهزة الف
في الواقع الفلسطيني. وحتى اإلدارة األميركية التي أعلنت بعد سقوط الرئيس دونالد ترامب الذي قطع 

، أنها ستعود لتمويل السلطة «صفقة القرن»المساعدات عن السلطة بسبب رفض القيادة الفلسطينية 
ف بذلك بعد، ربما بسبب رؤية سلبية للسلطة، باإلضافة إلى بعض اإلجراءات لم تقم باستئنا

 القانونية.
هناك أمران ينبغي القيام بهما على وجه السرعة لتفادي انهيار محتمل للسلطة في ظل الضائقة 
المالية التي تعاني منها بسبب تقلص الدعم المقدم لها بصورة كبيرة ومؤثرة وهما: تحسين أدائها 

قيام بإصالح جدي يقنع الشارع الفلسطيني أواًل ومن ثم يقنع المانحين الدوليين. وهذا يتم فقط في وال
وجود أحد احتمالين: األول، القيام بانتخابات عامة يتم خاللها انتخاب مجلس تشريعي يقوم بمهمة 

ه الفساد. وهذا الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ويضمن قيامها بعملية إصالح جذري ومعالجة أوج
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« فتح»احتمال ضعيف للغاية بسبب مشكلة االنتخابات في القدس الشرقية والمشاكل داخل حركة 
ووجود أكثر من قائمة، وأيضًا تدني مستوى الدعم الشعبي للسلطة الفلسطينية وللحركة خصوصًا 

 «.حماس»مقابل حركة 
لمجلس المركزي لمهمات المجلس واالحتمال الثاني لإلصالح هو تولي منظمة التحرير وخاصة ا

التشريعي والقيام بدوره بصورة مقنعة وجدية، تضمن أواًل إعادة االعتبار للمنظمة بصفتها التمثيلية 
ودورها الطبيعي كقائد لنضال الشعب الفلسطيني والممثل الشرعي الوحيد له. وهذا عمليًا مطلب لقوى 

طيني. فموضوع المنظمة ودورها كان مطروحًا سياسية عديدة، كما أنه مرحب به من الشعب الفلس
 منذ فترة طويلة على ضوء تآكل مكانتها لصالح السلطة الوطنية. وهي صاحبة الوالية على السلطة.

واألمر الثاني المهم لمنع انهيار السلطة بسبب الوضع االقتصادي السيئ هو إعادة الدفء لعالقات 
صة الدول المؤثرة سواء في تقديم الدعم السياسي أو الدعم القيادة الفلسطينية مع الدول العربية وخا

المالي للسلطة. فانقطاع التمويل العربي للسلطة كان مؤلمًا بصورة خاصة وله آثار كارثية على 
 مجمل الوضع الفلسطيني.

من الواضح أنه توجد لدينا مشكالت جوهرية في إدارة شؤوننا، والسلطة اليوم في أسوأ أوضاعها منذ 
تها وتكاد تفقد السيطرة على األرض. فهل لنا أن نعيد التفكير بوضعنا القائم ونصلح ما يمكن نشأ

إصالحه ونمنع االنهيار القادم؟ أم أننا سنكتفي بالتهليل أو االنتقاد للمواقف اإلقليمية والدولية المتعلقة 
 بدعم السلطة؟

 3/11/2021األيام، رام هللا، 
 

 األميركييييية: األسييبييوع األسييوأ -لييية الييعييالقيييات اإلسييرائي .46
 رام -طال ليف

ُطرحت، األسبوع الماضي، تساؤالت بشأن السلوك المتعرج للحكومة اإلسرائيلية حيال اإلدارة 
الديمقراطية في الواليات المتحدة. فمنذ أداء الحكومة اليمين، كان األسبوع الماضي هو األسوأ على 

تيجي، وهو ما ينعكس أيضًا على قضايا أمنية واسعة تحتاج إليها إسرائيل المستوى السياسي االسترا
 في عالقتها مع األميركيين.

وفي المنظومة السياسية الدولية المعقدة، التي تعمل إسرائيل وسطها، ال يوجد إجماع بين معظم 
نتمي إلى وزراء الحكومة. وجاء إعالن تصنيف ست منظمات مدنية فلسطينية كمنظمات "إرهابية" ت

الجبهة الشعبية نتيجة عمل تحضيري قام به جهاز "الشاباك". ومع ذلك ففي المعركة الدبلوماسية 
 الدولية ال يكفي أن تكون فقط على حق.
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إن الحكمة السياسية تقتضي عدم التخلي عن مبادئ محاربة اإلرهاب بسبب الخوف من ضغط 
جراء حديث مسبق دولي، لكن هذا ال يعني عدم القيام بحملة حكيمة و  التنسيق بين وزرات الحكومة وا 

مع األميركيين. كان يتعين على وزارات الدفاع والعدل والخارجية وعلى المقربين من رئيس الحكومة 
أن يفهموا ذلك مسبقًا، وأن يشيروا إلى العقبات التي يمكن أن تثيرها خطوة كهذه لدى المجتمع الدولي 

وبناء على ذلك يتم انتهاج سياسة مدروسة تشمل حملة إلعداد  وفي الواليات المتحدة تحديدًا،
 األرضية الالزمة....

وكان من األجدر إعالم واشنطن مسبقًا بالخطوة، بداًل من إرسال مندوب "الشاباك" على عجل إلى 
واشنطن لتقديم المواد التي ُجمعت ضد منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان والتي تربطهم بأعمال 

". كما كان يجب توقع االنتقاد األميركي مسبقًا، وبالتالي إجراء نقاشات واتخاذ قرارات مالئمة، "إرهابية
ال سيما وأن جو بايدن واإلدارة الديمقراطية يختلفان بصورة جوهرية عن إدارة الجمهوريين خالل حكم 

 ترامب، إذ كان الدعم األميركي في المسائل السياسية يأتي على الدوام تلقائيًا.
وفي حين تسعى إدارة بايدن للعودة إلى مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة في كل ما يتعلق 

 باتخاذ قرارات حاسمة تجاه المجتمع الدولي، تصرفت إسرائيل مثل فيل في دكان من الخزف ...
َا في منعًا ألي شك يجب على إسرائيل المحافظة على االستقاللية في اتخاذ قراراتها، وأحيانًا أيض

قضايا ال يوجد اتفاق في وجهات النظر حيالها بين الدولتين. لكن في المواجهات مع الواليات 
المتحدة يجب أن نختار إدارة حكيمة للمخاطر وتجنبها بقدر الممكن، وخصوصًا في هذه الفترة حيث 

وي القادم وكبح المشكلة المركزية إلسرائيل في مواجهة األميركيين لها عالقة بمناقشة االتفاق النو 
اإليرانيين. ولهذا فإن تعرض إسرائيل لإلدانة الرسمية األميركية مرتين خالل أسبوع واحد بشأن 
منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية والبناء في الضفة الغربية من شأنه أن يلقي بظالله على 

 العالقات بين الدولتين.
كبيرًا لدراسة سيناريوهات متعددة ردًا على  في األسبوع الماضي أجرت فرقة غزة تمرينًا دفاعياً 

هجمات كبيرة من القطاع. وكانت إحدى فرضيات التمرين محاولة "حماس" القيام بهجمات كبيرة 
واقتحام أراضي إسرائيل من خالل األنفاق، أو من خالل السيارات المفخخة والعبوات الضخمة 

 ومحاوالت تسلل ليلية.
ليس سيناريوهات وهمية، ففي "حماس" يدركون أنهم إلى جانب في الجيش يقولون إن المقصود 

إطالق الصواريخ يجب إعداد بدائل عمالنية لألنفاق التي ُدمرت بصورة كبيرة في العملية العسكرية 
األخيرة. وكجزء من الدروس التي استخلصتها "حماس" من عملية "حارس األسوار" ضرورة العمل 
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ساحتين البحرية والجوية، ومن خالل إطالق الصواريخ المضادة على تحسين قدراتها أيضًا في ال
 للطائرات وفي المجال السيبراني.

في مقابل االستعداد لعملية عسكرية مقبلة في غزة، تالحظ إسرائيل حاليًا أن "حماس" تعمل لكبح 
األوضاع على األرض بسبب رغبتها في إعادة إعمار غزة وتحسين عالقاتها مع مصر واستغالل 
الوقت لتحسين قدراتها العسكرية. وبناء على ذلك ال تتوقع إسرائيل أن تبادر "حماس" إلى تصعيد في 

 غزة في المستقبل القريب إاّل في حال وقوع حادث معين يمكن أن يؤدي إلى تدهور األوضاع.
يات في أّما الطرف الذي يمكن أن يشعل النار فهو تنظيم "الجهاد اإلسالمي"، الذي ال يتحمل مسؤول

السلطة في القطاع وينتهج خطًا أكثر "صقورية". والتقدير في وزارة الدفاع أن ناشطي "الجهاد" يعدون 
خططًا عديدة للقيام بهجمات ضد قوات الجيش اإلسرائيلي بالقرب من السياج الحدودي، عندما تتزايد 

 جون اإلسرائيلية.فرص التدهور في حال حدوث احتكاكات لها عالقة باألسرى األمنيين في الس
وعلى الرغم من ضبط النفس النسبي الذي تمارسه "حماس" من الصعب وصف الوضع األمني في 
منطقة الجنوب بالمستقر. في إسرائيل ال توجد رؤية حاليًا إلمكان حدوث انعطافة مهمة في اتجاه 

. ومع ذلك ُتعتبر تسوية واسعة في غزة، وال يلوح في األفق أي تقدم في مسألة األسرى والمفقودين
زيادة عدد العمال الفلسطينيين بعشرة آالف خطوة مهمة جدًا، وهي تترافق مع تسهيالت اقتصادية 
ومساعدة مصرية إلعادة إعمار القطاع، والتوصل إلى آلية تضمن تحويل المال القطري إلى قادة 

 "حماس". هذه الخطوات يمكن أن تضمن عدة أشهر من الهدوء في القطاع.
 تس""هآر 

 3/11/2021األيام، رام هللا، 
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