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 كية في القدسيبينيت: سنبني مستوطنة في "أفيتار" وال مكان لقنصلية أمر  .1
، إ  ]مساء السبت[ وكاالت: قال يفتالي بنينت رئنس الوزراء اإلسرائنلي، مساء أمس -تل أبنب

الموقع مع المستوطين  بإيشاء مستوطية كاملة على أراضي بؤرة أفنتار حكومته ستلتزم باالتفاق 
 االستنطاينة قرب يابلس.

جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي عقده برفقة وزنر خارجنته نائنر البند، ووزنر المالنة أفنغدور 
همة لنبرما ، بعد أ  يجح االئتالف الحكومي بتمرنر الموازية العامة أمام الكينست، ما صعب م  م

 المعارضة إلسقاط حكومته.
 وقال بنينت "يح  ملتزمو  بكل اتفاق وقعياه بما في ذلك إقامة مستوطية في أفنتار".

وبشأ  قضنة إعادة فتح القيصلنة األمنركنة في شرقي القدس لخدمة الفلسطنينن ، قال بنينت، 
يقل هذا الموقف إلى  وبموقف دعمه البند، إ  الحكومة اإلسرائنلنة تعارض منثل هذه الخطوة وتم

 واشيط .
وقال بنينت ردًا على سؤال لمراسل قياة "سي إ  إ " بهذا الشأ  "يح  ال يتفق مع األمنركنن  في كل 

 شيء، ويعرف كنف يدنر الخالفات عيد الضرورة وال يبحث ع  الدراما والشجار والخالفات".
 ملك لدولة إسرائنل".فنما قال البند "هياك سفارة في القدس، والسنادة في القدس 

وخالل المؤتمر، قال الوزراء النثالنثة إ  تمرنر الموازية أمام الكينست دفع الحكومة إلى جر إسرائنل 
إلى بر األما ، وأيه حا  الوقت للحكومة للوفاء بوعودها والتعامل مع التحدنات التي سنكو  هدفها 

 المضي قدمًا لسيوات أخرى.
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أشهر شكليا  5سيوات م  عدم االستقرار، قبل أقل م   3قدة بعد وقال بنينت "أكمليا عملنة مع
حكومة وايتقليا إلى سناسة بإدارة الدولة بدو  إغالقها، وكسريا موجة الدلتا بعزم، وكيا أول م  

 هزمياها بفعل قراراتيا الصائبة".
لحكومة ستدار وتطرق الوزراء النثالنثة إلى السناسات الداخلنة المقبلة للحكومة، مؤكدن  على أ  ا

بالتياوب كما هو متفق، وسنتم الحفاظ علنها ميعًا ألي ايتخابات خامسة، متعهدن  باستمرار ضما  
 التعاو  بن  كافة الوزراء وم  مختلف األحزاب.

 8/11/2021األيام، رام هللا، 
 

 

 كية في القدس الشرقيةي: لن نقبل إال بإعادة فتح القنصلية األمر السلطة الفلسطينية .2
قال الياطق الرسمي : رام هللا، م  7/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفارت ذك

باسم الرئاسة الفلسطنينة يبنل أبو ردنية، إ  القنادة الفلسطنينة ل  تقبل إال بإعادة فتح القيصلنة 
لى تصرنحات وأضاف أبو ردنية تعقنبا ع األمنركنة في مدنية القدس الشرقنة عاصمة دولة فلسطن .

رئنس الوزراء اإلسرائنلي يفتالي بنينت، التي أكد فنها "رفضه إلعادة فتح القيصلنة األمنركنة في 
مدنية القدس الشرقنة"، أ  اإلدارة األمنركنة أكدت التزامها باستمرار على إعادة فتح قيصلنتها في 

وتابع أبو ردنية، أ  أنة  ب العاجل.القدس الشرقنة، وهو ما ُأبلغيا به رسمنا، وييتظر تيفنذه في القرن
هي  1844توجهات إسرائنلنة تحاول عرقلة مسار فتح القيصلنة في مكايها الذي أقنمت فنها عام 

توجهات مرفوضة، تأتي في سناق المحاوالت اإلسرائنلنة لفرض سناسة اإلجراءات أحادنة الجايب 
، إلى جايب سناسة القتل، والتدمنر، كاالستنطا  المدا  دولنا، والذي جمنعه يعتبره غنر شرعي

 واالستنالء على األراضي، وطرد السكا  الفلسطنينن  م  بنوتهم.
قال وزنر الخارجنة رناض : كفاح زبو ، ع  رام هللا، م  8/11/2021، الشرق األوسط، لندنويقلت 

 «.إيها أسوأ حكومة )حكومة بينت( باليسبة ليا. أسوأ م  سابقاتها»المالكي: 
حسن  الشنخ رئنس الوزنر أشرف الهور: قال ، ع  7/11/2021، لندن، القدس العربيت وأضاف

هنئة الشئو  المدينة، إ  الحكومة اإلسرائنلنة تتحدى إدارة الرئنس األمرنكي جو باند ، برفضها إعادة 
تصرنحات “وكتب الشنخ على حسابه على موقع تونتر  فتح القيصلنة األمرنكنة في القدس الشرقنة.

بنينت حول القيصلنة األمرنكنة في القدس الشرقنة هي تحد جدند م  حكومة اسرائنل إلدارة الرئنس 
وأشار معقبا على رفض إسرائنل إلعادة فتح القيصلنة، إلى إعال  إدارة باند  في أكنثر م   ”.باند 

 مرة، ع  قرارها بفتح القيصلنة األمرنكنة في القدس الشرقنة.
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زارة الخارجنة، تصرنحات بنينت بشأ  االستنطا  والقيصلنة األمرنكنة في وفي السناق، اعتبرت و 
تحدنا سافرا لقرارات وسناسة اإلدارة األمرنكنة التي أعليت مرارا وتكرارا رفضها “القدس، بأيها تمنثل 

صرارها على إعادة فتح القيصلنة ولفتت إلى أ   ”.لالستنطا  وجمنع اإلجراءات أحادنة الجايب، وا 
تصرنحات بنينت بشأ  موقف حكومته الرافض إلعادة افتتاح القيصلنة، واعتزامها شرعية خطورة 

، وااللتزام باالتفاق الموقع مع المستوطين  بإيشاء البؤرة االستنطاينة ”إفناتار“البؤرة االستنطاينة 
دارة بما نعيي أ  مواقف اإل“المقامة على جبل صبنح جيوب يابلس، تأتي بعند إقرار المنزاينة، 

 ”.األمرنكنة والمجتمع الدولي على محك االختبار اليهائي للمصداقنة
 

 يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي عباس .3
محمود عباس، نوم األحد، محاولة اغتنال رئنس الوزراء  نةفلسطنيال السلطةأدا  رئنس : رام هللا

ها مع العراق وشعبها الشقنق، وأعرب ع  تضام  دولة فلسطن  وشعب العراقي مصطفى الكاظمي.
وأكد عباس، إداية دولة  مشددا على رفضه ألنة اعتداءات تستهدف أميه واستقراره ووحدة أراضنه.

 فلسطن  ورفضها القاطع لإلرهاب بجمنع أشكاله ومظاهره، أنيما كا ، وأنا كا  مرتكبه.
 7/11/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 

 
 رة أن يدفع البرلمان األوروبي حكومات الدول األعضاء نحو االعتراف بفلسطينضرو : اشتية .4

استقبل رئنس الوزراء محمد اشتنة، نوم األحد، في مكتبه برام هللا، عضو البرلما  األوروبي : رام هللا
إنفن  إيسنر ع  الحزب االشتراكي التقدمي، التي تعمل مع فرنقها على إعداد تقرنر للبرلما  حول 

وشدد رئنس الوزراء على  القة فلسطن  المستقبلنة باالتحاد األوروبي، وأطلعها على المستجدات.ع
أهمنة أ  ندفع البرلما  األوروبي حكومات الدول األعضاء يحو االعتراف بفلسطن ، تيفنذا إلرادة 
ء برلماياتها التي صوتت لصالح القرار، مؤكدا أ  ذلك سنشكل دعما غنر مسبوق م  أجل إيها

وأكد أهمنة أ  تضع أوروبا نثقلها االقتصادي خلف موقفها السناسي، واتخاذ  االحتالل وحل الدولتن .
إجراءات فعلنة تجاه االستنطا  سواء م  خالل ميع دخول بضائع المستوطيات، أو اتخاذ إجراءات 

 بحق المستوطين  حملة الجيسنات األوروبنة.
 7/11/2021، فاوكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية و 
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 عد قوائم بمنظمات المستوطنين لمالحقتها قانونيا": ن  خارجية الفلسطينية"ال .5
قالت وزارة خارجنة السلطة الفلسطنينة، مساء السبت، إيها ُتعد قوائم بأسماء وعياصر : رام هللا

قت "قدس وأضافت الخارجنة في بنا  صحفي، تل ميظمات المستوطين ، إلدايتها ومالحقتها قايوينا.
برس"، يسخة عيه، أيها "تتابع ملف االستنطا  بأشكاله كافة، وملف عياصر اإلرهاب النهودي على 
مختلف المستونات، خاصة الجيائنة الدولنة، وصوال لمحاسبة ومحاكمة لنس فقط تلك العياصر، 

يما المسؤولن  اإلسرائنلنن  المتورطن  في جرنمة االستنطا  برمتها". رجنة "اعتداءات وأدايت الخا وا 
ملنشنات المستوطين  المسلحة وميظماتهم اإلرهابنة المتواصلة والمتصاعدة ضد المواطين  

 الفلسطنينن  العزل".
 6/11/2021، قدس برس

 
 2021نشر الكشف األولي للقوائم المرشحة لالنتخابات المحلية  .6

م المرشحة لاليتخابات المحلنة أعليت لجية االيتخابات المركزنة النوم األحد، الكشف األولي للقوائ
مشمولة في  376هنئة محلنة م  أصل  329قائمة ايتخابنة ترشحت في  765، والبالغ عددها 2021

وأضافت لجية  .11/12/2021المرحلة األولى م  االيتخابات المحلنة المقرر االقتراع فنها نوم 
ائمة حزبنة )أي المسجلة على أيها ق 277قائمة؛ ميها  765االيتخابات أيها قبلت ترشح ما مجموعه 
قائمة مستقلة. ونبلغ عدد المرشحن  في القوائم المعتمدة  488تمنثل حزب سناسي أو ائتالف أحزاب( و

 م  المجموع الكلي للمرشحن . %25.4( امرأة بيسبة 1,599( مرشحًا، م  بنيهم )6,299)
 7/11/2021، رام هللا، لجنة االنتخابات المركزيةموقع 

 
 : الفجوات واسعة في مفاوضات صفقة التبادل وال يوجد أّي تقدم حقيقي"ائيلإسر " .7

وكاالت: قال مسؤولو  أمينو  إسرائنلنو  كبار، مساء أمس: إيه ال نوجد أّي تقدم حالنًا  -القدس 
" العبرنة، ع  تلك المصادر قولها: 13ويقلت قياة " في ملف صفقة تبادل األسرى مع حركة حماس.

فنما قال مسؤول إسرائنلي آخر مشارك في  واسعة وحالنًا ال نوجد أي تقدم حقنقي.إ  الفجوات 
" العبرنة: "على السيوار أ  نفهم أ  إسرائنل ل  تفرج ع  إرهابنن  ملطخة 12االتصاالت لقياة "

أندنهم بالدماء، ونجب أال تيخدع العائالت بذلك"، بحسب تعبنره، وفي إشارة ميه إلى عوائل الجيود 
وأكد المسؤول أ  المحادنثات غنر المباشرة مع "حماس" مستمرة، لكيها ال تزال بعندة  سرائنلنن .اإل

 ع  التوصل ألي اتفاق.
 8/11/2021األيام، رام هللا، 



 
 
 
 

 

 8 ص             5677 العدد:             11/8/2021 إلنثين ا التارنخ: 

 

                                    

 حماس تحمل االحتالل المسؤولية عن استمرار معاناة األسرى المضربين .8
دارة السجو  المسؤول نة الكاملة ع  التداعنات واليتائج حملت حركة حماس االحتالل اإلسرائنلي وا 

المترتبة على استمرار معاياة األسرى الفلسطنينن  المضربن  ع  الطعام احتجاًجا على االعتقال 
وأدا  الياطق باسم حركة حماس فوزي برهوم  اإلداري بحقهم، وظروف اعتقالهم الصعبة والخطنرة.

 وممارساتها لنثينهم ع  مواصلة إضرابهم. في تصرنح صحفي كل محاوالت إدارة السجو  اإلسرائنلنة
ودعا كل المؤسسات الحقوقنة والدولنة واإليساينة إلى مغادرة مربع الصمت، والتحرك الفوري والجاد 
يهاء معاياة األسرى، وخاصة المضربن  ع   والفاعل للوقوف إلى جايب هذه القضنة العادلة، وا 

 .الطعام، وكل جرائم االحتالل وايتهاكاته بحقهم
 7/11/2021، موقع حركة حماس

 
 على رأس سلم أولويات المقاومة قضية األسرى رضوان:  .9

قال القنادي في حركة "حماس" إسماعنل رضوا  إ  الجرائم المونثقة التي شاهدها العالم لنلة أمس 
لهي دلنل على حجم اإلجرام الصهنويي الذي نرتكب بحق أسرايا البواسل في سجو  االحتالل 

 الممارس ضدهم.واإلرهاب 
وحذر رضوا  في تصرنح صحفي، االحتالل الصهنويي م  االستمرار في هذه السناسة العيصرنة 

وجدد  الفاشنة اإلرهابنة التي ترتكب بحق أسرايا، وعلى االحتالل أ  نعي دروس الماضي جنًدا.
أ  حرنتهم أماية رضوا  وعد قنادة حماس وكتائب الشهند عز الدن  القسام وعهدها ألسرايا البواسل ب

ويوه إلى أ  االحتالل سنرضخ لشروط المقاومة، وأ  قضنتهم تقع على رأس سلم  في األعياق.
ذا وعدت أوفت. ودعا رضوا  السلطة الفلسطنينة إلى القنام  أولونات المقاومة التي إذا قالت فعلت، وا 

م، ومالحقة قادة االحتالل بالواجب الحقنقي اإللزامي المياط بها ليصرة أسرايا، ووقف هذه الجرائ
 الرتكابهم جرائم حرب، وجرائم ضد اإليساينة.

 6/11/2021، موقع حركة حماس
 

 بدران يدعو للضغط من أجل إنهاء جرائم االحتالل بحق أسرانا .10
أكد عضو المكتب السناسي لحركة "حماس" حسام بدرا ، أ  ما عرضه بريامج ما خفي أعظم على 

م  الجرائم التي نرتكبها االحتالل ومصلحة سجويه المجرمة بحق األسرى  قياة الجزنرة هو جزء نسنر
وقال بدرا  في تغرندات عبر تونتر السبت، إ  ذلك موجب إضافي للعمل الجاد على  الفلسطنينن .



 
 
 
 

 

 9 ص             5677 العدد:             11/8/2021 إلنثين ا التارنخ: 

 

                                    

طالق سراحهم، مشنرا إلى أيها مهمة مقدسة، وواجب لنس مطلوبا م  الفلسطنينن   تحرنرهم وا 
 هي قضنة كل إيسا  حر في هذا العالم. وحدهم، أل  قضنة األسرى

 6/11/2021، موقع حركة حماس
 

 الجهاد تكشف عن اتصاالت لحل ملف األسرى المضربين في سجون االحتالل .11
أعل  قنادي بحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطن  نوم السبت ع  اتصاالت م  وسطاء لحل ملف 

تالل اإلسرائنلي احتجاجا على اعتقالهم األسرى الفلسطنينن  المضربن  ع  الطعام بسجو  االح
إ  اتصاالت الوسطاء  -خالل مؤتمر صحفي في غزة-وقال خالد البطش القنادي بالحركة  اإلداري.

"قطعت شوطا كبنرا في محاولة إليهاء معاياة األسرى اإلدارنن  المضربن   -الذي لم نحدد هونتهم-
ر االتصاالت الجارنة ع  فرج قرنب في ملف وأعرب ع  أمله في أ  تنثم وا غالق ملف اعتقالهم".

 األسرى المضربن  مع التأكند أ  المقاومة ل  تتركهم وحدهم في سجو  االحتالل اإلسرائنلي.
 6/11/2021. نت، الجزيرة

 
 الفصائل تقرر سلسلة فعاليات تطالب "األونروا" بااللتزام بمهامها .12

اسنة وشعبنة لضما  قنام وكالة )أويروا( بمهامها قررت الفصائل والقوى الفلسطنينة تيظنم فعالنات سن
إزاء مالنن  الالجئن  الفلسطنينن . وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم لصحنفة "فلسطن " نوم 
األحد، إ  أولى الفعالنات ستيطلق م  قطاع غزة نوم األربعاء المقبل، وستكو  امام مقر )أويروا( 

لة تفند بضرورة استمرار عمل الوكالة الدولنة بعندا ع  بمشاركة فصائلنة وشعبنة وستحمل رسا
االبتزاز السناسي. وأضاف قاسم أ  الفعالنات السناسنة والشعبنة ستتواصل في ربوع األراضي 

 الفلسطنينة والشتات وذلك للتأكند على حق الالجئن  الفلسطنينن  في الحصول على حقوقهم كامله.
 7/11/2021، فلسطين أون الين

 
 اك بين مقاومين وقوات االحتالل شمال نابلساشتب .13

ايدلعت مواجهات، مساء األحد، تخللها تبادل إطالق اليار بن  مقاومن  وقوات : الضفة الغربنة
وأفادت مصادر محلنة أ   االحتالل في قرنة الباذا  شمال يابلس، شمال الضفة الغربنة المحتلة.

االحتالل التي اقتحمت الشارع الرئنس في قرنة مقاومن  أطلقوا اليار في حن  رشق شبا  قوات 
 الباذا .
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وأوضحت المصادر أ  قوات االحتالل أطلقت وابال م  الرصاص بعد تعرضها إلطالق اليار  
 وللرشق بالحجارة في الباذا .

 7/11/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 كتائب القسام تنشر تفاصيل أول عملية كوماندوز ضد االحتالل .14

كشفت كتائب القسام تفاصنل جدندة ع  أول عملنة لوحداتها العسكرنة المتمنثلة بـ"الكومايدوز"  :غزة
وقالت القسام عبر موقعها اإللكترويي إ  الشهند حمدي  البحري ضد جنش االحتالل اإلسرائنلي.

ائنلي ايصنو هو أول شهداء هذه الوحدة، بتيفنذه عملنة بحرنة بتفخنخ قاربه الذي ارتطم بزورق إسر 
ره، قبل   عاًما.14وفجَّ

 7/11/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "عصا موسى" تخترق مجددا مخزونات معلومات إسرائيلية .15

)عصا موسى( مخزويات معلومات تابعة  Moses staffاخترقت مجموعة قراصية اإليتريت 
جرى تسرنب ونثائق، لشركات إسرائنلنة، في ساعة متأخرة م  مساء أمس السبت. وفي أعقاب ذلك، 

 بنيها بطاقات هونة وأوراق مكاتب محامن  وشنكات وتقارنر مالنة وغنرها.
كمبلر، قولها إ   –ويقل موقع "والال" اإللكترويي نوم األحد، ع  خبنرة السانبر، ماي بروكس 

ُعرفت ميذ شهر إنثر تقارنر عدندة في حسابها في تطبنق تلغرام حول  Moses staffمجموعة 
، نبدو هيا أنضا أ  التركنز ’بالك شادو’ات ياجحة لجهات إسرائنلنة. وعلى غرار مجموعة اختراق

 هو على استهداف وعي الجمهور اإلسرائنلي، ولنس تحقنق ربح اقتصادي كهذا أو ذاك".
وأضافت أيه "في هذه المرحلة، معظم ميشورات المجموعة تتركز حول مكاتب مهيدسن ، مستشاري 

نث توجد كمنات كبنرة م  المعلومات الحساسة، لك  ميهجنات الحمانة هياك ال ضرائب ومحامن ، ح
 تتالءم مع حساسنة المعطنات".

 7/11/2021، 48عرب 
 

 تنفي رسميًا ما ورد في برنامج لـ "الجزيرة" حول وجود مختطفين لها بالخارج "إسرائيل" .16
سرائنلنة باللغة العربنة، مساء أمس، وكاالت: يفى أوفنر جيدلما  الياطق باسم الحكومة اإل -تل أبنب

ما يشر في بريامج "ما خفي أعظم" الذي بنثته قياة الجزنرة أول م  أمس، حول وجود ضباط 
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وقال جيدلما  مغرًدا عبر تونتر باللغات العبرنة والعربنة واإليجلنزنة،  إسرائنلنن  مختطفن  بالخارج.
 تقرنر لنسا إسرائنلنن  وال عالقة لهما بإسرائنل.إ  الخبر "كاذب" وأ  الشخصن  اللذن  عرضا في ال

وأضاف "هذه هي مياورة نائسة أخرى تقوم بها "حماس" التي تحاول على خلفنة األوضاع الصعبة 
التي تسود في قطاع غزة بسبب تصرفاتها اإلرهابنة، حشد التأنند لها في صفوف الجمهور الفلسطنيي 

 ق تعبنره.م  خالل ترونج األكاذنب المكشوفة". وف
وأضاف "الجزنرة أنثبتت مرة أخرى م  خالل بث هذا التقرنر الكاذب أيها تشكل ميبًرا لدعانة "حماس" 

 وأيها لنست وسنلة إعالمنة صاحبة مصداقنة". بحسب قوله.
 8/11/2021األيام، رام هللا، 

 
 ألفاً  20االحتالل يناقش "شرعنة" بؤر استيطانية بالضفة يقطنها  .17

منة عبرنة، أ  ما نسمى بـ"اللجية الوزارنة اإلسرائنلنة لشؤو  التشرنع" ستياقش كشفت مصادر إعال
النوم األحد، مشروع قايو  لشرعية بؤر استنطاينة إسرائنلنة أقامها مستوطيو  حدننثًا، على أراضي 

 المواطين  الفلسطنينن  في الضفة الغربنة المحتلة، دو  مصادقة م  حكومة االحتالل.
العبرنة السابعة الياطقة باسم المستوطين ، أ  مقدم مشروع القايو  االستنطايي هو  وذكرت القياة

رئنس ما نسمى بـ"لوبي أرض إسرائنل" عضوة الكينست )البرلما ( أورنت ستروك، م  حزب 
 الصهنوينة الدنينة النمنيي المتطرف.

حكومة اإلسرائنلنة الحالنة، وأشارت القياة إلى أ  ستروك وجهت رسائل إلى الوزراء النمنينن  في ال
لى رئنس حزب "أمل جدند" النمنيي، جدعو  ساعر، تطالبهم فنها بتيفنذ وعودهم االيتخابنة بشرعية  وا 

 البؤر االستنطاينة.
وقالت في رسائلها: "كما تتذكرو ؛ وعد رئنس الوزراء يفتالي بنينت بتيظنم مستوطيات الشباب في 

 في أول اجتماع لمجلس الوزراء، وهو وعد لم نتم الوفاء به بعد".نهودا والسامرة )الضفة الغربنة( 
وطالبت ستروك، وزراء الحكومة، بالموافقة على مشروع القايو ، والتصونت لصالحه، مشنرة إلى أيه 

 ألف مستوط . 20نعنش في هذه البؤر 
 7/11/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 إسرائيلية من استقدام يهود الفالشامع احتدام القتال في أثيوبيا: تحذيرات  .18

مع تصاعد القتال في شمال أنثنوبنا بن  القوات الحكومنة ومتمردي تنغراي الذن  نهددو  بالزحف إلى 
العاصمة أدنس أبابا، أصدرت الحكومة اإلسرائنلنة تحذنرات مشددة تميع السفر إلى أنثنوبنا، فنما 



 
 
 
 

 

 12 ص             5677 العدد:             11/8/2021 إلنثين ا التارنخ: 

 

                                    

نحذر م  خاللها القنادة السناسنة، م  إجراء أصدر مجلس األم  القومي اإلسرائنلي، توصنات 
 عملنة الستقدام مهاجرن  م  نهود الفالشا إلى إسرائنل.

وجاءت توصنات مجلس األم  القومي اإلسرائنلي في ونثنقة سرنة بعث بها إلى مكتب رئنس 
حناة نهود الحكومة وما نعرف بوزارة "الهجرة واستنعاب القادمن  الجدد"، معتبرا أيه "ال مخاطر تهدد 

الفالشا الذن  نيتظرو  يقلهم إلى إسرائنل"، وأ  أي محاولة لتسرنع يقلهم، في عملنة عسكرنة أو 
 جهود دبلوماسنة، ستخلق "أزمة".

واعتبرت الونثنقة الصادرة ع  مجلس األم  القومي اإلسرائنلي، أ  الدعوات بتسرنع استقدام نهود 
جرة إلى إسرائنل"، تأتي في إطار محاولة "تهدف إلى الفالشا الذي نيتظرو  "إجراءات إتمام اله
 الضغط على القنادة السناسنة في إسرائنل".

 7/11/2021، 48عرب 
 

 معاريف: إسرائيل تحت رحمة قطر ومصر بعد غياب دور األمم المتحدة .19
اإلسرائنلنة، مساء الجمعة، تقرنرا مطوال لها حول عالقات إسرائنل مع ” معارنف“يشرت صحنفة 

 جتمع الدولي بشأ  الصراع مع الفلسطنينن  في قطاع غزة وخاصة األمم المتحدة وقطر ومصر.الم
وأفادت الصحنفة في تقرنرها بأ  إسرائنل ستقع تحت رحمة قطر ومصر بسبب غناب الدور األممي 
ع  األوضاع في الساحة الفلسطنينة، مضنفة أ  التسونة الجدندة التي أقرتها مصر وقطر مع 

س رائنل هي التي مهدت الطرنق للهدوء الحالي الذي نسود القطاع، وذلك بحسب ما ترجمت حماس وا 
 وكالة سوا اإلخبارنة.

بموجب هذا االتفاق ستدفع قطر لمصر مالنن  الدوالرات شهرنا، وبالمقابل “وأضافت الصحنفة أيه 
لعامة الياس، وم   سنيقل المصرنو  الوقود إلى حماس، وبدورها ستبنع سلطة الطاقة في غزة الوقود

 ”.إنراداتها ستدفع رواتب مسؤولي حماس في قطاع غزة
االتفاقنة تم توقنعها م  قبل قطر وحماس وحدهما، دو  تدخل إسرائنلي ودو  “وأوضحت أ  

مشاركة م  األمم المتحدة، لدعم قطري طونل األمد لجماعة اإلخوا  المسلمن  وغنرها م  
 ”.رها اليظام المصري عدواالتيظنمات الفلسطنينة التي نعتب

مصر وقطر تلعبا  دورا رئنسنا في قضنة قطاع غزة، أما باليسبة لألمم المتحدة “وأشارت إلى أ  
فهي كايت تلعب دورا محورنا في أي تحرك سناسي أو اتصال مهم بن  إسرائنل وغزة أو السلطة 

 ”.الفلسطنينة
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حدة آخذ في الضعف، حنث أيه في رام هللا في اآلوية األخنرة نبدو أ  موقف األمم المت“وقالت 
نرفضو  مشاركتهم ما نجري وراء الكوالنس، خاصة فنما نتعلق باتصاالتهم مع الوالنات المتحدة 

سرائنل  ، بحسب ما يقلت وكالة سوا.”وا 
 7/11/2021القدس العربي، لندن، 

 
 "لتهديداتارتفاع ا"تعتزم زيادة األسلحة دقيقة التوجيه مستقبال بسبب  "إسرائيل" .20

تل أبنب: صرح ضابط كبنر بالجنش اإلسرائنلي أ  الجنش سوف نزند بشكل كبنر عدد الذخائر 
دقنقة التوجنه في ترسايته في السيوات المقبلة ال سنما أيه تم االيتهاء م  إقرار منزاينة البالد في 

 الكينست )البرلما (.
بوست النوم األحد، أ  عدد الذخائر التي وصرح الضابط، الذي لم نتم تسمنته، لصحنفة جنروزالنم 

سنشترنها الجنش اإلسرائنلي م  الوالنات المتحدة سوف نكو  أكبر بكنثنر مما كا  نحتفظ به الجنش 
اإلسرائنلي في السابق بسبب زنادة التهدندات التي تواجه البالد وكذلك بسبب الزنادة في األهداف 

 التي نجمعها الجنش.
زاينة نخطط الجنش للحصول على ذخائر أكنثر بكنثنر م  أي وقت مضى مع إقرار المن“وأضاف 

. بيك أهدافيا أكبر بكنثنر مما 2030وسوف نزند الجنش هذا العدد أكنثر بحلول عام  2024بحلول عام 
 ”.كا  علنه في الماضي ويح  بحاجة إلى ذخنرة دقنقة التوجنه
الذخنرة دقنقة التوجنه، إال أ  األمرنكنن   وتابع أيه رغم أ  واشيط  قامت بتجدند مخزو  إسرائنل م 

 لنسوا على استعداد لتلبنة كل طلب م  جايب إسرائنل.
وكا  الجنش اإلسرائنلي مشغوال بجمع معلومات ع  آالف األهداف في غزة ولبيا  وسورنا وحتى 

 إنرا  خالل العامن  الماضنن ، متوقعًا ايدالع جوالت عيف في أي لحظة.
 7/11/2021ندن، القدس العربي، ل

 
 تعترف بثالث قرى بدوية غير معترف بها في النقب اإلسرائيلية  الحكومة .21

قررت الحكومة االعتراف بنثالث قرى بدونة غنر معترف بها في اليقب نوم األربعاء، لتوفي بذلك 
 ”.القائمة العربنة الموحدة“بمطلب أساسي م  مطالب حزب 

رخمة، خشم زية، وعبدة، بحسب نائنر معنا ، الذي ندنر البلدات النثالث المعترف بها حدننثا هي 
بدوي في القرى النثالث، وفقا  4,000مكتبا حكومنا مسؤوال ع  تيظنم شؤو  البدو. نعنش حوالي 
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كما دفعت الحكومة نوم األربعاء قدما إليشاء سلطة محلنة بدونة جدندة  لميتدى التعانش في اليقب.
 نوما. 90حمولة معنية، في غضو   مخطط لها في الجيوب ال تيتمي إلى

 4/11/2021تايمز أوف إسرائيل، 
 

 %30والجرائم الجنسية  %40تقرير النيابة السنوي: ازدياد مخالفات السايبر  .22
وارتفاع  %40بارتفاع يسبة جرائم السانبر بـ 2020أفاد التقرنر السيوي للينابة العامة اإلسرائنلنة للعام 

قناسا بالعام الذي سبقه، وفق ما ذكرت صحنفة "ندنعوت أحرويوت"  %30يسبة الجرائم الجيسنة بـ
 النوم، األحد.

م  الملفات التي تم فتحها خالل العام الماضي ايتهت بإداية. وتشمل  %74وحسب التقرنر، فإ  
هذه الملفات التوصل إلى صفقة ادعاء. وم  بن  الملفات التي لم نتم التوصل فنها إلى صفقة 

م  المتهمن  الذن  ايتهت اإلجراءات  %85ميها بإداية كاملة أو جزئنة. كما أ   %59ادعاء، ايتهى 
 القضائنة ضدهم، العام الماضي، أدنيوا بصورة كاملة أو جزئنة.

ملفا استيادا إلى ملفات التحقنق التي حولتها الشرطة  29,263وفتحت الينابة العامة، العام الماضي، 
م  ملفات القاصرن  في العام يفسه  %83اصرن . وتم العيانة بـم  الملفات ق %8إلنها. وشملت 

 بهدف تقلنص تأنثنر ذلك على مستقبلهم.
ألف مشتبه، ولم تقدم فنها لوائح  31ألفا م  مجمل الملفات التي فتحتها، وشملت  20وأغلقت الينابة 

 .بسبب عدم وجود تهمة %20ميها أغلقت بسبب عدم توفر أدلة كافنة، و %57اتهام. و
قناسا بالعام الذي  %7الئحة اتهام، مسجلة بذلك ارتفاعا يسبته  4278وقدمت الينابة العام الماضي 

 %10ميها اعتداءات جيسنة؛  %15م  لوائح االتهام شملت مخالفات عيف و %41سبقه. و
مخالفات مخدرات. وتم تقدنم  %9؛ 2019في العام  %7مخالفات سالح، بنيما هذه اليسبة كايت 

   لوائح االتهام ضد قاصرن .م 10%
م  الملفات التي قدمتها الشرطة، قررت الينابة بشأ  تقدنم أو عدم تقدنم لوائح اتهام فنها  %70وفي 

 خالل شهر.
الئحة اتهام،  744مشتبها، وقدمت  4736ملف نتعلق بمخالفات جيسنة، شملت  4100وفتحت الينابة 

م   %16في غضو  السيوات الخمس األخنرة. و %30وزنادة بيسبة  2019ع  العام  %7بزنادة 
طلبا لمراقبة مرتكبي  728لوائح االتهام في هذه المخالفات كايت ضد قاصرن . كذلك قدمت الينابة 

 جرائم جيسنة بعد اإلفراج عيهم.
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. وسجلت هذه 2019ملفا في العام  57ملفا في مجال مخالفات السانبر، مقابل  144وفتحت الينابة 
. وشمل قسم م  لوائح االتهام عددا كبنرا م  مستهدفي هذه الجرائم. %40زنادة بيسبة المخالفات 

ضحانا  5الئحة اتهام كا  هياك  13ضحنة في كل واحد ميهما. وفي  100وشمل ملفا  أكنثر م  
 على األقل.

لة طلبا إلى وحدة السانبر في الينابة العامة م  أجل إزا 4,830وجرى خالل العام الماضي تحونل 
 مضامن  أو ميع الوصل إلنها، وغالبنتها الساحقة كايت موجهة إلى ميصات في "فنسبوك".

توجها م  أجل فتح تحقنق جيائي في ميشورات ُوصفت بأيها  226وتلقت الينابة، العام الماضي، 
 ترتقي إلى درجة مخالفات تحرنض على العيف والعيصرنة و"اإلرهاب".

 7/11/2021، 48عرب 
 

 ستوطنين يقتحمون باحات "األقصى" ويؤدون طقوًسا في محيطه الشرقيعشرات الم .23
اقتحم عشرات المستوطين  النهود، صباح النوم األحد، باحات المسجد األقصى، : القدس المحتلة

وذكرت مصادر محلنة، أ  عشرات المستوطين ،  وأدوا طقوسا تلمودنة علينة بمحنطه الشرقي.
وأكدت أ   جموعات، ترافقها شرطة االحتالل، ميذ الصباح الباكر.اقتحموا المسجد األقصى، على بم

عملنات االقتحام ما تزال مستمرة م  خالل "باب المغاربة" )إحدى بوابات األقصى في الجدار 
وبّنيت أ   الغربي للمسجد(، وسط ايتشار لشرطة االحتالل في الساحات وعلى بوابات المسجد.

وسط تلّقنهم شروحات توراتنة حول "الهنكل" المزعوم، كما أدوا طقوسا المستوطين  تجّولوا في باحاته، 
 "تلمودنة" بالميطقة الشرقنة للمسجد األقصى.

 7/11/2021، لإلعالمالمركز الفلسطيني 
 

 "المفتي" يحذر من سعي االحتالل لهدم المسجد األقصى .24
اإلسالمنة، وعلى رأسها حذر المفتي العام الشنخ محمد حسن ، م  المساس بالمقدسات : رام هللا

تعقنبا  -األحد-جاء ذلك في بنا  صحفي، للمفتي  المسجد األقصى المبارك، وقبة الصخرة المشرفة.
على دعوات جماعات نمنينة إسرائنلنة، إلى هدم المقدسات اإلسالمنة، بما فنها قبة الصخرة المشرفة، 

قال حسن : "تكشف تلك الدعوات و  ويقلها إلى خارج باحات األقصى لبياء "الهنكل المزعوم".
اإلسرائنلنة، ينة االحتالل والجماعات المتطرفة لهدم قبة الصخرة، وتغننر الوضع الدنيي، والتارنخي، 

 والقايويي، القائم في المسجد األقصى".
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وأكد أ  المسجد األقصى جزء م  عقندة المسلمن ، وهو أولى القبلتن ، ونثالث المساجد التي تشد  
 حال.إلنها الر 

 7/11/2021، لإلعالم الفلسطينيالمركز 
 

 ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة .25
وفا: واصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح ع  الطعام في سجو  االحتالل اإلسرائنلي، رفضًا  -رام هللا 

نومًا، باإلضافة إلى األسنر  116العتقالهم اإلداري، أقدمهم األسنر كاند الفسفوس المضرب ميذ 
وقال الياطق اإلعالمي باسم هنئة   نومًا، تضاميًا معهم. 30راتب حرنبات المضرب ع  الطعام ميذ 

شؤو  األسرى والمحررن  حس  عبد ربه: إ  األسرى الستة نعايو  أوضاعًا صحنة غانة في 
عناء شدندن ، الخطورة، م  يقص كمنة السوائل والفنتامنيات، وعدم ايتظام في دق ات القلب، وايهاك وا 

خاصة األسنرن  القواسمة، والفسفوس، الفتًا إلى أ  هياك احتمالنة لتعرضهم اليتكاسة صحنة 
وأوضح أ  الوضع صعب جدًا، وفي أي  مفاجأة، األمر الذي نؤنثر على الجهاز العصبي والدماغ.

ة واأللم، خاصة في ظل تعيت ورفض لحظة قد نرتقي أحد هؤالء األسرى شهندًا، إذا استمرت المعايا
 االحتالل اإلفراج عيهم.

 8/11/2021األيام، رام هللا، 
 

 جيش االحتالل يصدر أمرًا بحظر ومالحقة المؤسسات الفلسطينية الست بتهمة "اإلرهاب" .26

وكاالت: صادق جنش االحتالل اإلسرائنلي، أمس، على قرارات تصينف ست مؤسسات  -القدس 
 نة على أيها "إرهابنة"، األمر الذي نجعلها "غنر قايوينة" وتحت المالحقة.فلسطنينة غنر حكوم

ونعطي األمر العسكري القاضي باعتبار المؤسسات الست "إرهابنة" في الضفة، الضوء األخضر 
لقوات االحتالل للتحرك الفوري ضد هذه المؤسسات، واعتقال موظفنها لالشتباه في ايتمائهم إلى 

ووّقع قائد الجنش اإلسرائنلي في  بما في ذلك مداهمة مكاتبهم ومصادرة محتوناتها."ميظمة إرهابنة"، 
الضفة الغربنة نهودا فوكس القرار، أمس، والذي جاء فنه أ  هذه الميظمات "غنر قايوينة" أليها 

وبحسب قرارات أمس، أمام تلك الميظمات  "جزء" م  الجبهة الشعبنة، و"تعرض أم  الدولة للخطر".
 نومًا لالستئياف. 14طنينة الست الفلس

"الحق"، ومؤسسة والمؤسسات أو الميظمات غنر الحكومنة التي تحدنثت عيها وزارة الدفاع هي: 
فلسطن "،  -"الضمنر لرعانة األسنر وحقوق اإليسا "، و"الحركة العالمنة للدفاع ع  األطفال 

 و"اتحاد لجا  العمل الزراعي"، و"اتحاد لجا  المرأة العربنة"، و"مركز بنسا  للبحوث واإليماء".
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د أي دلنل، ما تم الكشف وقال المحامي مانكل سفارد الموكل م  قبل المؤسسات الست: "لم نقدم أح

 لم نقدم شنئًا نمك  أ  نبرر التصينف على اإلطالق". 972عيه في مجلة +
 8/11/2021األيام، رام هللا، 

 
 بؤرة استيطانية في الضفة 70مشروع قانون جديد بالكنيست لشرعنة  .27

ينة وكاالت: قالت صحنفة "معارنف" العبرنة، أمس: إ  أعضاء كينست م  حزب الصهنو  -القدس 
الدنينة، سنعملو  على تقدنم مشروع قايو  كا  قّدم سابقًا وفشل تمرنره حتى في عهد حكومة بينامن  
يتيناهو، بشأ  عملنة "تيظنم/ تبننض" البؤر االستنطاينة أو ما تعرف بالمستوطيات الصغنرة، والتي 

 تهدف إلى شرعيتها.
نوينة الدنينة"، هي م  بادرت وبحسب الصحنفة، فإ  عضو الكينست أورنت ستروك م  "الصه

للخطوة بهدف تقدنمها كمشروع قايو  أمام الكينست، تحدنًا لالئتالف الحكومي الحالي، خاصة 
ووفقًا للصحنفة، فإيه سنتم تقدنم  الجياح النمنيي متمنثاًل برئنس الوزراء اإلسرائنلي يفتالي بنينت.

ة، مشنرًة إلى أيها ستقدمه للجلسة العامة مشروع القايو  أمام اللجية الوزارنة للشؤو  التشرنعن
 للكينست، األربعاء المقبل، حتى وا   لم نتم دعمه في اللجية الوزارنة.

 8/11/2021األيام، رام هللا، 
 

 فلسطينيو سورية باألردن محرومون من مطعوم كورونا .28
ينن  م  سورنة، أفاد ياشطو  فلسطنينو  أ  السلطات األردينة تحرم آالف الالجئن  الفلسطن: ليد 

ويقلت مجموعة العمل م  أجل فلسطنيني  م  مطعوم كورويا لعدم امتالكهم أوراق إقامة في البالد.
سورنة ع  الياشطن  قولهم، إ  الفلسطنينن  م  حملة الونثائق السورنة غنر مصرح لهم الحصول 

د قرارات ملكنة على أوراق اإلقامة، لدخولهم البالد بطرق غنر يظامنة هربا م  الحرب، ووجو 
وأكد الجئو  فلسطنينو  أ  قرار وزارة الداخلنة  وحكومنة بميع تكفنلهم وميع دخولهم م  سورنة.

األردينة األخنر الذي نسمح لألجايب المتواجدن  في األرد  بالحصول على مطعوم كورويا، ال 
 نشملهم حنث نشترط حنازتهم على اإلقامات.

 7/11/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 عائلة نزار بنات تنسحب من محكمة المتهمين وتشكل لجنة وطنية لمتابعة قضيته .29
أعليت عائلة الياشط السناسي يزار بيات ع  ايسحاب محامي العائلة ”: القدس العربي“ -الخلنل

أصبحت مسرحا “غايدي الربعي م  جلسات محاكمة بيات بعد أ  نثبت ايحنازها وعدم جدنتها حنث 
 بحسب بنا  العائلة.” لتهرنج وهو ندلل أ  هياك صفقة أو ترتنبا ما نجري خلف الكوالنسللفوضى وا

على المحكمة إ  أرادت أ  تنثبت يزاهتها أ  تعند الحق إلى أصحابه بإرغام محامي “وقال البنا  إيه 
نل المتهمن  على االعتذار للشاهد حسن  بيات والمحامي غايدي الربعي أمام الجمنع، وأ  نتم تسج

ما ورد على لسا  الطرف اآلخر )محامي المتهمن ( في محاضر الضبط الخاصة بجلسات 
تمنثل الكل الفلسطنيي داخل الوط  “وأضاف البنا  أ  العائلة قررت تشكنل لجية وطينة  ”.المحكمة

وخارجه تكو  مرجعنة للعائلة ومسايدة لها في إدارة قضنة الشهند يزار بيات على مبدأ أ  بيات هو 
 ”.ب  الشعب العربي الفلسطنيي وأ  قضنته وطينة بامتناز وسنعل  ع  أسماء األعضاء خالل أناما

 7/11/2021، لندن، القدس العربي
 

 تحذير من توقف محطة كهرباء غزة جراء نفاد الوقود .30
حذرت شركة توزنع الكهرباء في غزة م  اآلنثار السلبنة التي قد تيجم ع  توقف عمل : األياضول
وقالت سلطة الطاقة في غزة إ   لند الكهرباء الوحندة في القطاع في الساعات القادمة.محطة تو 

إمدادات الوقود القطري المغذي لمحطة الكهرباء متوقفة ميذ نوم النثالنثاء الماضي، مشنرة إلى أ  
 ، إذا توقفت المحطة ع  العمل بشكل كامل.%70يسبة العجز في توفنر الكهرباء قد تبلغ 

 7/11/2021نت، . الجزيرة
 

 "وعد بلفور"فلسطينيو بريطانيا عازمون على مقاضاة حكومة لندن إللزامها باالعتذار عن  .31
يظمت الجالنة الفلسطنينة في برنطاينا اجتماعًا حاشدًا بمشاركة ممنثلن  ع  ”: القدس العربي“ -ليد 

لفلسطنيي، وايتهى مختلف التنارات السناسنة وممنثلن  ع  العدند م  المؤسسات الداعمة للحق ا
المجتمعو  والمتحدنثو  إلى قرار بمواصلة اإلجراءات القايوينة والسناسنة الرامنة إلى الضغط على 

وتتوقف ع  تقدنم أي دعم لدولة االحتالل ” وعد بلفور“الحكومة في ليد  بأ  تقدم اعتذارًا علينًا ع  
رنطاينا في اجتماع كبنر بالعاصمة ليد  وشارك المئات م  أبياء الجالنة الفلسطنينة بب اإلسرائنلي.

وايتهوا إلى ضرورة مواصلة ” وعد بلفور“سيوات على  104مساء السبت ياقشوا فنه ذكرى مرور 
الكفاح م  أجل تحمنل برنطاينا مسؤولنتها ع  الكارنثة التي حلت بالشعب الفلسطنيي طنلة هذه 
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م  أجل إقامة دعوى قضائنة ُتلزم الحكومة العقود، كما قرروا المضي قدمًا في اإلجراءات الالزمة 
 وتعترف بأيه كا  خطنئة أدت إلى ايتهاك حق شعب بأكمله.” وعد بلفور“باالعتذار ع  

 7/11/2021، لندن، القدس العربي
 

 بالداخل الفلسطينيتفاقم الجريمة في المجتمع العربي  .32
بحناة شاب آخر، إنثر تعرضه  رام هللا: أودى العيف المستمر داخل المجتمع العربي في إسرائنل

وأعل  المجلس المحلي في البعية أمس )السبت(، اإلضراب  لجرنمة إطالق يار في مدنية يهارنا.
الشامل في المدارس والمؤسسات التعلنمنة، احتجاجًا على استفحال العيف وجرائم القتل بالبلدة في 

دة المذكورة في العامن  األخنرن  ولغانة اآلوية األخنرة، حنث ارتفع عدد ضحانا جرائم القتل في البل
 اآل  إلى نثمايي جرائم.

وسلطت الجرائم المتتالنة الضوء مجددًا على مستوى العيف في المجتمع العربي بإسرائنل. وبهذه 
أشخاص،  110الجرنمة نرتفع عدد ضحانا العيف في المجتمع العربي ميذ مطلع السية الحالنة إلى 

 )أما (.« المركز العربي لمجتمع آم »لمعطنات امرأة، وفقًا  13بنيهم 
 7/11/2021، لندن، األوسطالشرق 

 
 من ضحايا مركب المهاجرين واستمرار البحث عن مفقودين فلسطينيالعثور على جثمان  .33

محمد الجمل: تلقت عائلة الفرا بمحافظة خا  نويس بالغًا رسمنًا م  وزارة الخارجنة  -خا  نويس 
العنثور على جنثما  ابيها المفقود يصر هللا عبد الرحم  الفرا في مناه البحر، بعد الفلسطنينة، نفند ب

 فلسطنينًا، بن  شواطئ تركنا والنويا  قبل نومن . 11غرق قارب كا  نستقله مهاجرو ، م  بنيهم 
وقالت مصادر مطلعة: إ  أعمال بحث ما زالت مستمرة في محاولة للعنثور على شابن  م  سكا  

وكايت السلطات  ا زاال مفقوَدن  في البحر، دو  وجود أي معلومات حول مصنَرنهما.المحافظة م
مهاجرًا غنر يظامي دفعتهم عياصر نوياينة إلى المناه اإلقلنمنة التركنة، في  115التركنة أعليت إيقاذ 

  سكا  مقاطعَتي "سفنرنهنسار" و"دنكنلي" في محافظة "أزمنر"، م  بنيهم نثماينة فلسطنينن ، جّلهم م
 محافظة خا  نويس.

 8/11/2021األيام، رام هللا، 
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 بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد مكونات البيئة الفلسطينية "إسرائيل"مركز حقوقي يتهم  .34
أكد مركز حقوقي نيشط في قطاع غزة، أ  سلطات االحتالل ارتكبت جملة ”: القدس العربي“ -غزة

 نة، خالل الحرب األخنرة التي شيتها في مانو الماضي.م  االيتهاكات بحق مكويات البنئة الفلسطني
النوم الدولي لميع استخدام البنئة في “وذكر مركز المنزا  لحقوق االيسا ، في تقرنر أصدره بمياسبة 

  قوات االحتالل قصفت مخاز  شركات لألسمدة والمبندات أ، ”الحروب والصراعات العسكرنة
ونؤكد التقرنر الحقوقي، أ  قوات االحتالل ال تزال  لحرب.الزراعنة، شمال القطاع، خالل تلك ا

تستخدم المبندات الكنماونة الزراعنة على يطاق واسع خالل عملنات رش جوي دورنة في المياطق 
، تحت ذرنعة القضاء على اليباتات ”المحاذنة للسناج الفاصل“الزراعنة الحدودنة مقندة الوصول 

أ  سلطات االحتالل تواصل احتجازها لمناه األمطار عبر موايع  وأكد أنضا البرنة لدواعي أمينة.
اصطياعنة لميع ايسنابها الطبنعي إلى قطاع غزة ما نؤدي إلى حدوث تغننرات بنئنة طالت اليباتات 
واألشجار الواقعة على ضفاف الودنا  وتسببت في هجرة الطنور البّرنة، ونتواصل استخدام قوات 

 د السكا  وممتلكاتهم بشكل نضّر بالبنئة.االحتالل أسلحة مختلفة ض
 7/11/2021، لندن، القدس العربي

 

 الوسيط األمريكي يهدد بـ"رفع يديه" عن المفاوضات اإلسرائيلية اللبنانية لترسيم الحدود .35
هّدد الوسنط األمنركي في عملنة التفاوض غنر المباشرة بن  إسرائنل ولبيا  لترسنم : محمود مجادلة
نة، بـ"رفع ندنه ع  القضنة" إذا لم تحرز المفاوضات أي تقدم نذكر قبل موعد الحدود البحر 

جاء ذلك بحسب ما يقل موقع "والال"  .2022االيتخابات الينابنة في لبيا ، المقررة في ربنع عام 
اإللكترويي ع  مسؤولن  إسرائنلنن  مطلعن  على مجرنات االجتماعات التي عقدها الوسنط الذي 

 األمنركي، جو باند ، لتولي مهمة الوساطة في هذا الملف، في إسرائنل، نوم األحد. عنيه الرئنس
ووفقا للمصادر المطلعة، فإ  هوشستن  أخطر المسؤولن  اإلسرائنلن  بأيه ال نعتزم استئياف 
المفاوضات المباشرة أو غنر المباشرة بن  إسرائنل ولبيا  التي أجرنت في الياقورة بن  الجايبن  

 ة أممنة ووساطة أمنركنة.برعان
 7/11/2021، 48عرب 

 
 اتهم إيران بتدبيرها.. الموساد "ٌيحبط" هجمات ضد إسرائيليين في دول أفريقية .36

ذكرت وسائل إعالم إسرائنلنة أمس األحد أ  جهاز االستخبارات اإلسرائنلنة )موساد( أحبط سلسلة 
وقالت صحنفة "تانمز أوف  خطنط لها.هجمات ضد إسرائنلنن  في دول أفرنقنة، متهما إنرا  بالت
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إسرائنل" إ  فنلق القدس التابع للحرس النثوري اإلنرايي حاول م  دو  جدوى استهداف إسرائنلنن  في 
 السيغال وغايا وتيزاينا.

أشخاص جيدهم فنلق القدس اعتُقلوا في تيزاينا وكنينا  5" الخاصة إ  12م  جهتها، قالت "القياة 
وادعت أ  المعتقلن  الخمسة جيدوا  ي تخطنطهم لتيفنذ هجمات ضد إسرائنلنن .والسيغال لالشتباه ف

لش  هجمات على سناح في سفارة تيزاينا وضد رجال أعمال في السيغال وكنينا، حنث وردت 
ولم تحدد القياة تارنخ اعتقال األشخاص  معلومات استخبارنة م  دول غربنة حول هذه المخططات.

أو ظروف احتجازهم، كما لم نصدر على الفور تعلنق رسمي إنرايي بهذا الخمسة، أو جيسناتهم، 
 الخصوص.

 7/11/2021الجزيرة. نت، 
 

 البرلمان العربي يدين اقتحامات االحتالل في الضفة الغربية ويطالب بتوفير الحماية لشعبنا .37
في عدة مد  أدا  البرلما  العربي، االقتحامات التي شيها جنش االحتالل اإلسرائنلي : القاهرة

بالضفة الغربنة المحتلة وميها مدنية البنرة، وأسفرت ع  إصابة مواطيْن  بالرصاص والعشرات 
وأكد البرلما  العربي، في بنا  له، نوم األحد، أ  القوة القائمة باالحتالل )إسرائنل(  بحاالت اختياق.

ولي غنر المبرر، وم  بنيها مستمرة في ارتكاب سلسلة م  الجرائم بحق اإليساينة يتنجة الصمت الد
الجرنمة اليكراء بحق الطفل محمد دعدس، مطالبا مجلس األم  والجمعنة العامة لألمم المتحدة 

وأكد أ   بتحمُّل مسؤولناتهما، والعمل بكلِّّ الطرق الممكية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم.
شكل ايتهاكا صارخا للقايو  الدولي والقايو  ايتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائنلي ضد أبياء شعبيا ت

الدولي اإليسايي، وموانثنق حقوق اإليسا ، واتفاقنات جينف، وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، 
 مجددا دعمه الكامل ليضال شعبيا، حتى نقنم دولته المستقلة وعاصمتها مدنية القدس.

 7/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ويلتقي بطالب جامعة إسرائيلية "تل أبيب"وزير إماراتي يصل  .38
أفادت وزارة خارجنة االحتالل، نوم األحد، بوصول حسن  الحمادي، وزنر التربنة والتعلنم اإلماراتي، 
إلى )تل أبنب(. ويشرت "إسرائنل بالعربنة" الصفحة الرسمنة لوزارة خارجنة االحتالل على "تونتر"، 

تغرندة جدندة لها على حسابها الرسمي، أكدت م  خاللها وصول الحمادي إلى )تل ظهر األحد، 
أبنب(، في أول زنارة رسمنة. وأشارت إلى أ  الحمادي التقى برئنس بلدنة هرتسلنا، كما زار مركز 
العلوم، في وقت التقى بعض الطالب الذن  نتعلمو  في المركز يفسه، ونشاركو  في مشارنع 
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الفضاء وتكيولوجنا اليايو. ولفتت في تغرندتها إلى أ  وزنر التربنة والتعلنم  مشتركة في مجال
 اإلماراتي التقى برئنس جامعة )تل أبنب(، أنضا.

 7/11/2021، فلسطين أون الين
 

 طلبا للمساعدة "إسرائيل"نجل حفتر يزور ": هآرتس" .39
ا نسمى الجنش الوطيي ذكر تقرنر إسرائنلي، األحد، أ  صدام حفتر، يجل قائد م: بالل ضاهر

اللنبي، الجيرال خلنفة حفتر، وصل إلى إسرائنل، نوم اإلنثين  الماضي، حامال رسالة م  والده تطلب 
مساعدة عسكرنة سناسنة إسرائنلنة، وفي المقابل تعهد بإقامة عالقات دبلوماسنة في المستقبل بن  

سرائنل. خبارنة في مدويته في موقع "هآرتس"، وذكر التقرنر الذي يشره محلل الشؤو  االست لنبنا وا 
ووصل صدام حفتر  نوسي منلما ، أ  الزنارة استمرت ساعة ويصف الساعة في مطار ب  غورنو .

بطائرة "فالكو " إلى مطار ب  غورنو  الدولي قرب تل أبنب، قادما م  دبي. وبعد ساعة ويصف 
ووفقا  إلى لنبنا، وفقا لمنلما . الساعة م  توقف الطائرة في المطار اإلسرائنلي، أقلعت متجهة

لمنلما ، فإ  الموساد والشاباك أجرنا اتصاالت مع حفتر م  أجل إحباط إرسال شحيات أسلحة 
ولم نصدر أي تعلنق  "مسروقة" م  المخاز  اللنبنة إلى حماس في قطاع غزة وحزب هللا في لبيا .

ل حفتر، علما أيه ال توجد عالقات م  حفتر أو الجايب اإلسرائنلي بشأ  الطائرة التابعة لرجا
 دبلوماسنة بن  إسرائنل ولنبنا.

 7/11/2021، 48عرب 
 

 الكنيسة االسقفية في والية فيرمونت األمريكية تؤكد تضامنها مع القضية الفلسطينية .40
أكدت الكينسة االسقفنة في والنة فنرمويت األمنركنة، تضاميها ووقوفها إلى جايب الشعب 

وأدايت الكينسة االسقفنة خالل مؤتمرها السيوي، سناسات الفصل  قمع اإلسرائنلي.الفلسطنيي، ضد ال
وم  المتوقع، أ  تعل  ابرشنات في والنات  العيصري، التي تمارسها دولة االحتالل اإلسرائنلي.

 أمنركنة أخرى ذات الموقف، وم  بنيها ابرشنة شنكاغو االسقفنة وواشيط  العاصمة.
 6/11/2021، ومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعل

 
 االتحاد األوروبي يدعو لفتح تحقيق في جريمة قتل الطفل محمد دعدس .41

عاما(،  15طالب االتحاد األوروبي، النوم السبت، بفتح تحقنق في جرنمة قتل الطفل محمد دعدس )
  استشهاد وكايت وزارة الصحة، أعليت أمس، ع م  مخنم عسكر الجدند في يابلس، أمس الجمعة.
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الطفل دعدس، بعد أ  استهدفته قوات االحتالل اإلسرائنلي في قرنة دنر الحطب، برصاصة في 
وقال االتحاد األوروبي في بنا  صحفي: "مصدومو  م  مقتل طفل آخر. توفي أمس الطفل  بطيه.

 ائنلنة".محمد دعدس يتنجة استمرار استخدام القوة الممنتة بشكل غنر متياسب م  قبل القوات اإلسر 
وأضاف: "نجب التحقنق في وفاته وا عال  اليتائج في أسرع وقت ممك  لميع تكرار منثل هذه 

 الحوادث. نجب حمانة األطفال بموجب القايو  الدولي".
 6/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وفد من البرلمان األوروبي يّطلع على معاناة األسرى .42

نام": أطلع وكنل هنئة شؤو  األسرى والمحررن ، عبد القادر الخطنب، أمس، وفدًا م  "األ -رام هللا 
البرلما  األوروبي، على تطورات الحالة الخطرة لألسرى المضربن  ع  الطعام داخل سجو  

 االحتالل، والظروف الصعبة لألسرى داخل السجو .
ن  السنما القاصرن  واليساء والمرضى استيكر الوفد ممارسات االحتالل بحق المعتقلن  الفلسطنين

واإلدارنن ، والتي تتياقض مع القواين  الدولنة ومبادئ حقوق اإليسا ، مشددًا على أ  قضنة األسرى 
 تحظى باهتمام كبنر لدى البرلما  األوروبي.

 8/11/2021األيام، رام هللا، 
 

 اإلسرائيلي بحماية الجيش العفو الدولية: طرد األطفال الفلسطينيين من ملعب جريمة كراهية .43
أدايت ميظمة العفو الدولنة في البالد )أميستي( جرنمة الكراهنة التي ارتكبها مستوطيو  بحمانة جيود 
م  الجنش اإلسرائنلي في قرنة سوسنة، جيوب الخلنل، وطرد األطفال الفلسطنينن  م  ملعب 

 إلرهابهم بالسالح والصراخ والكالب.عمومي وحدنقة أطفال، وحاولوا االعتداء علنهم جسدًنا إضافة 
واعتبرت الميظمة التي أطلقت حملة في السابق ضد طرد الفلسطنينن  م  الحنز العام، أ  "هذه 
الجرنمة هي حلقة جدندة م  سلسلة جرائم كراهنة حاول فنها المستوطيو  طرد الفلسطنينن  م  

ة المستوطين  داخل ملعب األطفال بعد طرد األماك  العامة والحدائق واألحراش، إذ قام الجيود بحمان
 دقنقة". 20الفلسطنينن  ميع ليحو 

 7/11/2021، 48عرب 
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 سحب كتب الروائية اإليرلندية سالي روني من المكتبات اإلسرائيلية .44
البرنطاينة، الجمعة، إيه تم سحب كتب الروائنة اإلنرليدنة سالي ” الغاردنا “ليد : قالت صحنفة 

بات اإلسرائنلنة لرفضها عرضا إسرائنلنا لترجمة روانتها األخنرة إلى العبرنة في إطار رويي م  المكت
 مقاطعة إسرائنل.

لدار ” عالم جمنل، أن  أيت“أ  رويي رفضت بنع حقوق ترجمة كتابها األخنر ” الغاردنا “وذكرت 
 لترجمته إلى اللغة العبرنة.” مودا “اليشر اإلسرائنلنة 

 Tzomet”و” Steimatzky“ي كايت متاحة سابقًا م  قبل سلسلتي متاجر وأضافت أ  روانات روي
Sefarim ” اإلسرائنلنتن ، ولك  تمت إزالة الكتب اآل  م  مواقع الونب الخاصة بهما، دو  اإلشارة

 إلى ما إذا كا  القرار حكومنا أما خاصا بالمتجرن .
 7/11/2021، القدس العربي، لندن

 
 رجرؤية هنية.. المأزق والمخ .45

 أسامة سعد
ال نختلف انثيا  في أ  الوضع السناسي الفلسطنيي عالق في مأزق ميذ يحو خمسة عشر عاًما، 
ورغم كل محاوالت الخروج م  هذا المأزق التي بذلت لم يستطع الشعب الفلسطنيي الخروج م  هذا 

مستعصنة، ولما المأزق، وفشلت كل المحاوالت والمبادرات والخطط والوساطات إليهاء هذه الحالة ال
كا  للفشل أسبابه دائًما؛ فإ  اليجاح له أسبابه أنًضا، وربما أصبح واضًحا أ  السبب األساسي 
يهاء حالة الفرقة  للفشل الذرنع لكل ما سبق م  محاوالت إلصالح الوضع السناسي الفلسطنيي وا 

نلن  األكبرن  في والتشرذم؛ كا  التياقض الواضح بن  التوجهات السناسنة التي تحكم عمل الفص
الساحة الفلسطنينة، فكا  لزاًما على أي خطة إصالح أ  تأخذ بعن  االعتبار أسباب الفشل جمنًعا، 
وتضع لها الحلول القابلة للتطبنق، بما نضم  يجاح أي مبادرة قادمة للخروج م  مأزق الحالة 

لمكتب السناسي لحركة حماس السناسنة الفلسطنينة، ولذلك جاءت مبادرة السند إسماعنل هينة رئنس ا
كي يتجاوز أسباب الفشل ويتبيى رؤنة إصالحنة على أسس نثابتة م  الفهم الدقنق للوضع السناسي 
الفلسطنيي برمته بأبعاده وتعقنداته وتشابكاته، آخذًة بعن  االعتبار الوضع الداخلي وتعقنداته، 

تالل، نثم الوضع الدولي عامة، وهو والوضع اإلقلنمي كذلك وتشابكاته، والتياقض الدائم مع االح
 المحنط األوسع الذي نمك  أ  تتحرك عبره القنادة الفلسطنينة.

اليقاط األربع تقرنًبا التي ارتكزت علنها رؤنة السند إسماعنل هينة هي لبيات بياء أسناسنة ألي 
أسباب فهي تعالج  -ويرجو ذلك-مبادرة إصالحنة نمك  أ  نكتب لها اليجاح، أليها لو يجحت 
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الفشل التي كايت تكم  في كل المبادرات والرؤى السابقة، ذلك أ  تلك المبادرات كايت تقفز على 
آفات الوضع السناسي الفلسطنيي محاولة الوصول إلى هدف اإلصالح دو  معالجة الخلل القائم، 

سند/ هينة هو فكايت اليتنجة دائًما هي الفشل، ولذلك كا  أول أركا  هذه الرؤنة التي تقدم بها ال
إعادة االعتبار للمشروع الوطيي في بعدنه العربي اإلسالمي، وتكم  أهمنة هذا الرك  في ضرورة 
العودة إلى مصادر القوة التي تسلحت بها القنادة الفلسطنينة خالل الحقبة السابقة على مشروع السالم 

ار الذي استيد إلنه الشعب الذي فتت الموقف العربي وم  بعده الموقف اإلسالمي، وجعل هذا الجد
الفلسطنيي حطاًما م  بعد قوة، بل سرى الوه  في الجسد العربي م  بعدما أصاب الجسد 
الفلسطنيي، فكايت اليتنجة أ  هياك م  تسابق إلى التطبنع مع العدو دويما أي اكتراث لحقوق 

سالمنة التي تمنثل حرًما الشعب الفلسطنيي التي نيتهكها العدو لنل يهار، وتجاوزه على المقدسات اإل
سالمي موحد.  عقدنًّا ووجداينًّا ما كا  له أ  نعتدي علنه، لو كا  هياك موقف عربي وا 

فنتمنثل في إعادة بياء  -وهو ال نقل أهمنة ع  الرك  األول-أما الرك  النثايي م  رؤنة السند/ هينة 
كل المكويات الفلسطنينة في ميظومة القنادة الفلسطنينة متمنثلة في ميظمة التحرنر بحنث تشمل 

الداخل والخارج، وهو أمر ال نمك  أ  تستقر الحالة الفلسطنينة دويه، وهي المسألة التي كا  لها 
أشد األنثر في فشل مبادرات اإلصالح السابقة، ذلك أ  بعض القوى التي ايدنثرت م  خرنطة العمل 

ندة كل البعد ع  يبض الشارع السناسي الفلسطنيي ما زالت ُتجّنر م  أجل اتخاذ مواقف بع
الفلسطنيي، ظايًة أيها بذلك تحافظ على شيء م  الوجود الذي غاب م  المندا  ولم نعد نشعر به 
المواط ، وفي الوقت يفسه ُغنبت القوى الفاعلة والمؤنثرة في مفاعنل العمل السناسي الفلسطنيي، 

ها وجهات أخرى تبحث ع  وبذلك أضحت ميظمة التحرنر مغلقة على جهات تبحث ع  كنيويت
غناب بعض تلك  -ال شك-حقوق الشعب، ولذلك كا  اإلفشال لكل مبادرات اإلصالح، أليها تعيي 

 الجهات التي احتكرت دو  وجه حق التحدث باسم الشعب الفلسطنيي وشرعنة تمنثنله.
نمة فهو م  وجهة يظري عمود الخ -وهو االتفاق على بريامج سناسي وطيي-أما الرك  النثالث 

الذي ال نمك  أ  تقام دويه خنمة اإلصالح السناسي، فاختالف البرامج إلى حد التياقض هو ال شك 
عيوا  فشل، وكا  نيبغي العمل على االتفاق على بريامج عمل سناسي قبل أي مشروع إصالحي، 

على أل  التياقض ال نمك  أ  نؤدي إلى اإلصالح، والركو  إلى بريامج نمنثل رؤنة سناسنة فشلت 
مدار نثالنثن  عاًما ضرب م  العبث، ولذلك إ  االتفاق على بريامج سناسي نحكم عمل القنادة 
السناسنة الفلسطنينة خالل المدة المقبلة هو أمر ال غيى عيه، وال نمك  أ  تيهض رؤنة إصالحنة 

 دويه.
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ضد االحتالل فتكم   أما الرك  الرابع لرؤنة السند/ هينة المتمنثل في االتفاق على إستراتنجنة يضالنة
أهمنته في الخروج م  حالة الجدل المستحكم في أسالنب يضاليا ضد االحتالل، وما سببه ذلك م  
خالف في المفاهنم أدى إلى تشبث كل فرنق برؤنته الخاصة، رغم أ  الوسائل قد تختلف وتتغنر 

وهذا ما افتقدياه في العمل باختالف األزما  والظروف، ولك  تبقى إستراتنجنة العمل اليضالي نثابتة، 
 السناسي الفلسطنيي خالل المدة الماضنة.

طرنًقا واضًحا  -م  وجهة يظري-تلك األركا  األربع التي منثلت رؤنة السند إسماعنل هينة تمنثل 
وصرنًحا للخروج م  المأزق الفلسطنيي، الذي لم يستطع الخروج ميه ميذ أحداث االيقسام حتى اآل ، 

م، وفشل 2007ل علنها سبًبا في فشل حكومة الوحدة الوطينة التي تشكلت عام بل كا  عدم العم
اتفاق مكة، وكل االتفاقنات التي تلت ذلك، وكا  سبًبا رئنًسا في أحداث االيقسام التي أدمت قلب 

 الشعب الفلسطنيي وال نزال نيزف حتى اآل ، فهل آ  األوا  لوقف هذا اليزف؟
 8/11/2021فلسطين أون الين، 

 
 .. سيناريوهات المواجهة أمام وحدة محور المقاومة"تل أبيب" .46

 د.محمود العجرمي
تكشف وسائل اإلعالم الصهنوينة وم  بنيها مؤخًرا صحنفة "معارنف"، أ  جنش العدو قد وضع عدة 
سنيارنوهات ألي حرب قادمة مع محور المقاومة، وهي التي تحتوي على تحدند المياطق التي 

 المقاومة في أي مواجهة عسكرنة قادمة.ستستهدفها فصائل 
وقد حددت الصحنفة أ  واحًدا م  األهداف اإلستراتنجنة التي سنمطرها مقاتلو "حزب هللا" م  الجبهة 
الشمالنة ستكو  الميطقة الصياعنة وعصب العدو الحساس بالقرب م  خلنج حنفا، حنث خزايات 

ومصايع خدمة المجهود الحربي العدوايي  األموينا ومستودعات البتروكنماونات ومصفاة اليفط
وكمركز كنثنف للمستوطين ، يظًرا إلى أ  ذاك المحور وما نحنط به على مبعدة بضعة كنلومترات 
رة شدندة االشتعال بل والمتفجرة والسامة أنضا، وستحرق  تتمركز فنه كمنات كبنرة م  المواد الخطِّ

اإللكترويي للكنا ، وذلك لعدة كنلومترات مربعة، بينرايها جوهرة تاج الصياعة والتجارة والتفوق 
 وسنكو  ايفجار مرفأ بنروت األخنر مقاريًة بذاك تفصنال صغنرا!

إ  ما نضع العدو في كوابنس حقنقنة وفي عز قنظ الظهنرة هو أ  نعمل محور المقاومة شماال 
دواياته على العرب وجيوبا بخطط موحدة، وهو الذي لم نحدث أ  قاتل على أكنثر م  جبهة إّبا  ع

 أو في الحروب التي ايدلعت معهم ميذ تأسنسه الميكود.
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ولهذا فإ  )تل أبنب( لم تتوقف ميذ سين  وتحدندا في العامن  الماضنن  ع  إجراء المياورات 
العسكرنة المتتالنة واضعة ودوما في الحسبا  هذا السنيارنو المزلزل: التورط في القتال على أكنثر م  

قت واحد، وهي التي لم تيتصر في معركة واحدة ميذ أ  قرر محور المقاومة شماال جبهة في و 
وجيوبا قتالها حن  استعاد زمام المبادرة بعد أ  هدأ أوار المعارك الخاسرة على جبهات اليظام العربي 

 الرسمي وتبدد غبارها وأوت الفرسا  الميكسرة إلى حظائرها البائسة.
ه أ  المحور المعادي نمتلك باعترافه مخزوًيا م  الصوارنخ المتعددة وكنا  االحتالل نرتجف لعلم

العنارات واألبعاد والرؤوس التدمنرنة والمتطورة، تُقدَّر بمئات اآلالف، وتغطي مساحة كل فلسطن  
 المحتلة م  أدياها إلى أقصاها وهي ذات العرض الضحل والطول المحدود.

ة بأ  محور المقاومة بات نمتلك مصايع قادرة على تعونض وتردد مصادر العدو األمينة االستخبارن
ما ستقذفه راجماته ومدفعنته بما سنطنل أمد المعارك ألسابنع وأشهر قد تستطنل بما ال قبل للعدو 

 م  ارتداداتها النثقنلة بل والكارنثنة علنه.
ا أ  تتعامل مع خطط كما ندرك العدو أ  جنشه الجرار ويماذج أسلحته وتكتنكاته القتالنة ال نمك  له

وتكتنكات المقاومة التي أدمته وأنثخيته بالتراجعات حتى تآكلت قدراته الردعنة بل وأملت علنه توازًيا 
 للرعب أفقده زمام المبادرة.

وتمكيت المقاومة أنًضا م  تطونر وسائلها القتالنة حتى باتت تمتلك سالح مدفعنة متيقاًل وفعااًل 
ة وسنطرة المركزنة، وهذا ما نسمو بوحداتها القتالنة لصيوف أسلحتها ومموًها جنًدا، وغرف قناد

جمنعا، م  قياصة ودروع وسالح بحرنة وضفادع بشرنة قادرة على الوصول إلى عمق العدو كما 
جرى في عملنة زنكنم البحرنة، ونؤكد العدو أنضا أ  حماس تملك غواصات مسنرة غنر مأهولة، 

ذجها المتعددة للرصد أو تلك االيتحارنة، وكذلك المزودة بالصوارنخ وسالح الطائرات المسنرة بيما
القتالنة. وما تقدم نمتلك ميه "حزب هللا" الكنثنر والمنثنر لرعب العدو يظرا للشروط الموضوعنة التي 
نعنشها حزب هللا وامتداده اللوجستي اإلستراتنجي إلى دمشق مرورا ببغداد وحتى طهرا  بزخم سنزلزل 

 م أي م  مغامراته الحمقاء المحتملة.العدو أما
يما هو حقنقة  والتيسنق بن  فصائل المقاومة على الجبهة الشمالنة والجيوبنة لنس ضربا في الرمال، وا 
واقعة وأكندة، وهي النوم تعل  جهارا يهارا في التسلنح والتدرنب واإلمداد بطرق خبرتها الحناة وأنثبتتها 

حن  تحركت المقاومة اإلسالمنة شماال وقامت بعملنتها البطولنة الوقائع، وقد جرت على غنر صعند 
في شمال فلسطن  المحتلة، فقتلت وجرحت العدند م  قوات االحتالل وأسرت انثين  م  جيوده في 
الوقت الذي كا  فنه جنش القتلة نقصف قطاع غزة بكل أسلحته المحرمة دولنا م  قيابل فوسفور 

وعيقودي وقيابل األعماق، بعد أسر الجيدي جلعاد شالنط؛ ما فرض  أبنض ويابالم وارتجاجي وفراغي
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على العدو تشتنت قواه والتخفنف الملموس م  العدوا  على قطاع غزة الذي ايتصر في معاركه 
نوما م  الصمود األسطوري، فلم نسقط العدو حكومة الشعب المرابط، ولم نوقف  22البطولنة بعد 

ْد جيدنه الجبا  شالنط كما خطط وصرح وادعى  إطالق الصوارنخ ولم نقصم ظهر المقاومة ولم نستعِّ
 أ  العدوا  ل  نضع أوزاره حتى نحقق أضغاث أحالمه تلك!

كما ذكرت عدند المصادر أ  تباداًل استخبارنًّا قد تم إبا  معارك "سنف القدس"، تمكيت م  خالله 
بالغ في حسم يتائج عدد م   المقاومة في قطاع غزة م  إيفاذ عدد م  الخطط كا  لها أنثر

 المواجهات التي خاضتها المقاومة.
لقد أحدنثت المقاومة وعلى مدى عقد ويصف، تغننرا شامال على إستراتنجنة العدو في الدفاع ع  
أميه القومي، فأصبحت المعارك تجري في عقر داره وعلى رؤوس مستوطينه، بل وعدل تكتنكاته 

لى استخدام غزارة الينرا  ع  بعد، على الزج بُمشاته وسط حقول وبات أكنثر منال الستنثمار قدرته ع
أيه قد  -واهًما-ألغام أرض ال نعرف طوبوغرافنتها القتالنة وهو عرضة للقتل واألسر، وهو نتوقع 

، عام 2000نحقق الهزنمة اإلدراكنة بسناسة الصدمة الصاعقة بخصمه كما كا  نفعل قبل عام 
ب لبيا  على الجبهات العربنة في مواجهاته مع جنوش اليظام ايدحاره م  طرف واحد م  جيو 

 الرسمنة.
ولك  قتاله كا  دوما أعمى، كما فضحت ذلك تقارنر لجايه االستقصائنة حن  كايت تسقط حممه في 
الالمكا ، ومعها تتداعى هنبة جنش كا  دوما ال ُنهزم، ونثبت أ  بيك أهدافه وهمي وأ  عنويه 

 ، وأ  المقاومة تعلمه دروًسا غينة في اإلخفاء والتمونه.اأرضنة قد ُفقِّئت كذلك
ولقد تجرأ عدد م  جيراالته على البوح بالحقنقة؛ أ  حزب هللا والمقاومة الفلسطنينة قادرن  على 

صاروخ نومنا وألكنثر م  أسبوع، لتصبح معدالت  3,000حتى  2,000صب حممهما بما نزند على 
بالمئات، وهذا ما ال نمك  للعدو احتمال تداعناته الممنتة وحتى  اإلطالق بألف صاروخ نومنا وم  نثم

 الوجودنة التي ستعل  البدء الفعلي ليهانة هذه األسطورة، وأيها فعال أوه  م  بنت العيكبوت.
وأل  قوات االحتالل الجونة لم تحقق سوى ذاك الدمار الهائل باألبراج السكينة وبالمئات م  الشهداء 

والمدينن  العزل، دو  أ  ُتحدِّث أنثًرا جدنًّا على قدرات المقاومة واستعدادها للمضي  والجرحى األطفال
قدما في زلزلة كنا  قوات العدو أو مستوطينه ومواقعه اإلستراتنجنة، فقد أشارت مراكزه البحنثنة 
وخبراؤه وضباطه أ  جنشهم سنجرب سالح البحرنة، خاصة وأ  قطاع غزة مستطنل جغرافي نتكئ 

االستمرار  -ولنس كالطنرا -كنلومتًرا م  شاطئ المتوسط، ونستطنع هذا السالح  45ا نوازي على م
في مندا  القتال كالمدفعنة ولدنه القدرة والجاهزنة أنًضا إلطالق اليار في أي وقت، وتوفنر إسياد 



 
 
 
 

 

 29 ص             5677 العدد:             11/8/2021 إلنثين ا التارنخ: 

 

                                    

تمرار ياري لوحدات المشاة إذا توفرت شروط اإلغارة على أهداف محددة سلًفا، نثم التراجع مع اس
 تغطنة ذلك بحرا!

ولك  أسلحة البحرنة للعدو ضعنفة الينرا  يسبنا ومدناتها قصنرة وقدراتها على تدمنر المواقع 
المحصية متواضعة، خاصة إذا كايت خلف سواتر طبنعنة أو صياعنة، فكنف إذا كايت في أيفاق 

 كل المعارك الماضنة؟ مموهة ال ترصدها عن  العدو وأجهزته التكيولوجنة المتطورة كما نثبت في
هذا التقافز والتجرنب لجنش العدو "الجرار" وايتقاالته العشوائنة البائسة م  البري إلى الجوي والتوجه 
يحو البحري عّل وعسى نعكس حجم مآزقه وأزماته العمنقة المتفاقمة التي تزداد تشعًبا ووعورة لنس 

والعسكرنة واالستخبارنة الداخلنة بل وتراجع  فقط في المنادن  السناسنة واإلعالمنة والدبلوماسنة
ايبهاراته باختراقاته أليظمة التطبنع المتداعنة النوم في السودا  أحدث المطبعن ، وفي اإلمارات 
وايتفاضات البحرن  وعار ما وصلت إلنه اإلمارات والهزائم المتالحقة في النم  تلكم التي تهز 

 ها سندهم األمرنكي الهارب م  كابول.عروش "يواطنر كازنات اليفط" كما نيعت
إيه زم  المقاومة، وتلك الشعوب التي قررت أ  تحنا حرة سندة مستقلة، فالجمر لم نزل متقدا تحت 
الرماد، وقد ولى زم  الهزائم، "وسنف القدس" نعل  أ  فجر االيتصارات الكبرى واألكندة هياك على 

 األبواب.
 8/11/2021فلسطين أون الين، 

 
 يل: ماذا بعد المصادقة على الميزانية؟!إسرائ .47

 هايي حبنب
كا  الجمنع نيتظر المفاجأة، سواء داخل قاعة الكينست أو خارجها م  المتابعن  ووسائل اإلعالم. 
الكل كا  بحالة ايتظار، في حن  كايت قاعة الكينست غاّصة باليواب م  االئتالف الحكومي وم  

توّتر للحظة التي ستحدث بها المفاجأة التي ُلّوح بها م  قبل المعارضة. الكل كا  نيتظر في حالة 
طاقم رئنس المعارضة يتيناهو. كا  الكينست ميعقدًا للمصادقة على المنزاينة، لك  قبل ذلك سادت 
شائعات بأّ  المنزاينة ل  تمر، وأّ  هياك مفاجأة دّبرها المشعوذ يتيناهو. الشائعة تقول: إّ  هياك 

ه مع بعض يواب االئتالف.. لك  المفاجأة أيها لم تك  هياك أي مفاجأة بهذا الصدد. اختراقًا م  قبل
ومع ذلك، فإ  المفاجأة كايت في الحقنقة تتعلق بيتيناهو هذه المرة، وعلى المستوى الشخصي 
والحزبي، فعيدما دخل يتيناهو إلى قاعة الكينست لم نصفق أحد م  يدمائه وطاقمه وحلفائه في 

على عكس ما كا  األمر علنه عيدما كا  رئنسًا للحكومة، حنث كايت القاعة تضج المعارضة، 
بالتصفنق والتهلنل م  قبل هؤالء عيدما كا  ندلف إلى قاعة الكينست. عيدها تبن  على وجه النقن  
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أّ  يجومنته قد خفتت، ولم نعد قادرًا على أ  نقوم بمهام المشعوذ، وقد شّكل ذلك مفاجأة ليتيناهو؛ 
يدما صّوت عدة مرات إلى جايب االئتالف ع  طرنق الخطأ، وكايت هذه أنضًا دالئل على ع

 سقوطه.
، هكذا عّلق رئنس الحكومة بنينت عيد المصادقة على المنزاينة، وهو «إّ  هذا نوم عند إلسرائنل»

مكاينات نعلم أّ  هذا العند قد ال نستمر طوناًل، فهياك العدند م  األلغام ال تزال في طرنق حكو  مته وا 
سقوطها قد تكو  م  داخل االئتالف. وقد أشريا في مقال سابق إلى أّ  هذا األمر قد نبدو تخطنطًا 
م  قبل بنينت يفسه؛ لقطع الطرنق على إمكاينة وصول البند إلى رئاسة الحكومة وفقًا التفاق 

 التياوب.
نر المنزاينة كي نتم عرضها للتصونت أحد األلغام نعود إلى أّ  هياك مشارنع قواين  كايت تيتظر تمر 

علنها م  قبل أطراف االئتالف. على األقل هياك مشروعا قايوَين ، األول نتعلق بتقنند والنة رئنس 
الحكومة، والنثايي ميع متهم بمخالفات جيائنة م  تشكنل حكومة، والمشروعا  تم اقتراحهما م  قبل 

معارضة معلية م  قبل وزنرة الداخلنة شاكند،  وزنر العدل جدعو  ساعر، ونلقى كال المشروعن 
« نمنيا»ورغم أيها لم تعد يائبة في الكينست بموجب القايو  اليرونجي، إاّل أّ  عددًا م  يواب حزب 

الذي نقوده بنينت معها ندعمو  موقفها، وكا  ساعر قد أرجأ طلب التصونت إلى حن  تمرنر 
لذي لم نحدد بدوره موقفًا محددًا ميهما، غنر أّ  أوساطه المصادقة على المنزاينة، بطلب م  بنينت ا

الذي ل  نتجاوز يسبة « نمنيا»ترّجح أيه سندعم شرنكته شاكند على األقل؛ خشنة م  شق صفوف 
 الحسم في االيتخابات القادمة، كما أفادت استطالعات الرأي في الفترة األخنرة.

حق الضرر بتوافق االئتالف الحكومي، فنتعلق إاّل أّ  اللغم األخطر، والذي م  الممك  أ  نل
بإمكاينة تيفنذ إدارة باند  وعودها بفتح القيصلنة األمنركنة في القدس المحتلة، بعدما كايت قد أّجلت 
ذلك إلى ما بعد تمرنر المنزاينة؛ حرصًا على عدم سقوط حكومة بنينت، ذلك أيه بات واضحًا أّ  

 ف حول هذه المسألة.هياك ايقسامًا حادًا داخل االئتال
ولغم آخر ال نقل أهمنة، فمع أيه قد تّمت المصادقة على المنزاينة، إاّل أّ  هياك مشكالت تتعلق 
بتيفنذ بيود هذه المنزاينة، أي عملنة صرف المستحقات واالستحقاقات بياًء على االتفاق االئتالفي، 

نات السابقة لم تشهد تيفنذًا لبيود خاصة تلك المتعلقة بالوسط العربي، فم  المعروف أ  المنزاي
الصرف المتعلقة بهذا الوسط حتى بالحد األديى المطلوب، علمًا أ  هذه المنزاينات، وفقًا للمنزاينة 

 األخنرة، أقل بكنثنر م  االحتناجات الفعلنة يظرًا للهوة الواسعة مقارية بالوسط النهودي.
 7/11/2021األيام، رام هللا، 
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