
     
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
  

 

 حماس: معاناة األسرى في سجون االحتالل ستكون صاعقة التفجير للمعركة القادمة

 كوخافي: ُنكّثف االستعدادات لهجوم محتمل ضد إيران

 ل نهاية العامفي ملف المقاومة الشعبية قبمسؤول في فتح: قرارات مهمة 

 مميةاأل اللجنة الرابعةتصويت ضم  ونروا ار والية اال قر معارضة ول مرة ع  الواليات المتحدة تمتنع أل 

 ا م  إثيوبياقناة عبرية: استعدادات إسرائيلية إلمكانية تنفيذ عملية لجلب يهودا الفالش

عندنا ما نقول وعنـدنا  :لـ"إسرائيل" عباس
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  :أخبار الزيتونة
 6 المدير العام لمركز الزيتونة: سياسات السلطة أحبطت الفلسطينيي  وجعلتها خادمة لالحتالل  2.

 
  السلطة:

 9 مالي الصعبتتخذ إجراءات للتخفيف م  األعباء على الخزينة بسبب الوضع ال الفلسطيينة حكومةال  3.

 10 تبحث سبل مواجهة قرار االحتالل بحق المؤسسات األهلية الستةسالحكومة اشتية:   4.

 10 ُمتخابري  مع االحتالل 3حكم قضائي في قطاع غزة بإعدام   5.

 11 امة في أقرب وقتتخابات نقطة انطالق الجراء انتخابات عناصر: افتتاح المقر الجديد للجنة االن  6.

 11 الموقف الرسمي ضعيف جدا في دعم األسرى ومساندتهم :النائب عبد الرحم  زيدان  7.

 11  الدولي لجمعيات الصليب والهالل األحمر في فلسطياتفاقية لفتح فرع لالتحاد توقيع   8.
 

  المقاومة:
 12 حماس: معاناة األسرى في سجون االحتالل ستكون صاعقة التفجير للمعركة القادمة  9.

 12 فصائل المقاومة: رسالتنا حاضرة في قضية األسرى وأصابعنا على الزناد  10.

 13 المقاومة الشعبية بوجه االحتالل سالمية تدعو لتصعيدالقوى الوطنية واإل  11.

 13 "حاولنا ولم ننجح ولكننا سنفكر في طرق أخرى ": م  داخل زنزانته الزبيدي  12.
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  :اإلسرائيليالكيان 
 14 كوخافي: ُنكّثف االستعدادات لهجوم محتمل ضد إيران  15.
 15 غانتس حول الغارات بسورية: ل  نسمح بتسلح يستهدف التفوق اإلسرائيلي  16.
 15 ردنيبالملك األ  األخير ر سياسية خالل لقائهمنصور عباس ينفي الحديث بأمو   17.
 16 وزيرة إسرائيلية م  أصل إثيوبي تهدد بإسقاط حكومة بنيت  18.
 16 وزيرة المواصالت اإلسرائيلية ترفض االستيطان في األغوار  19.
 17 الداخل الفلسطينيفي  "منظمات الجريمة"أكبر عملية ضد  تنفذالشرطة اإلسرائيلية   20.
 17 على الناشطي  جزء م  تاريخ طويل للرقابة على الشعب الفلسطيني "إسرائيل"الغارديان: تجسس   21.
 18 م  القائمة السوداء NSOإلزالة  إسرائيلية على واشنط نيويورك تايمز: ضغوط   22.
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 18 تخدم الروس ضد إيران على سوريةيديعوت: الهجمات اإلسرائيلية   23.

 19 يديعوت: انخفاض في سرقة األسلحة م  الجيش اإلسرائيلي  24.

 19 رائيلية إلمكانية تنفيذ عملية لجلب يهودا الفالشا م  إثيوبيااستعدادات إسقناة عبرية:   25.
 

  :األرض، الشعب
 19 مستوطنون يقتحمون األقصى وتشديد اإلجراءات في القدس القديمة  26.
 20 االحتالل يخطط الفتتاح روضة يهودية في حي "الشيخ جراح"  27.
 20 104ارتفاع قائمة عمداء األسرى في سجون االحتالل إلى   28.
 20 "بتسيلم" تدعو إلى اإلفراج ع  المعتقلي  اإلداريي  جميعا    29.
 21 هدمالآخر بقرار بهدم منزله وتخطر تجبر مقدسيا   االحتاللسلطات   30.
 21 صحيفة عبرية تزعم: عائلة م  الشيخ جراح توصلت التفاق مع المستوطني  على إخالء منزلها  31.
 21 ى المضربي مدن بالضفة الغربية تضامن ا مع األسر  4وقفات في   32.
 22 الضفة الغربية سلطات االحتالل تهدم ثالثة منازل جنوبي  33.
 22 إصابة عشرات المواطني  في مواجهات مع االحتالل وسط الضفة  34.
 22 مستوطنون يعطبون إطارات مركبات واالحتالل يقتلع أشجار زيتون بالضفة  35.
 23 يد الكهرباء بغزةاستئناف إدخال الوقود القطري لمحطة تول  36.
   
  مصر:

 23 "اإلبراهيمية"للدعوة للـشيخ األزهر  ةهاجممدوافع تباي  المواقف م    37.

 23 مصريون يهتفون بوجه سياح إسرائيليي  "أنا دمي فلسطيني"جامعيون   38.
 

  األردن:
 24 التمسك بالوصاية الهاشمية على مقدسات القدسيؤكد لمنصور عباس األردني الملك   39.
 24 اإلسرائيلي وقفة لطلبة الجامعة األردنية تضامنا  مع األسرى في سجون االحتالل  40.
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 24 قنوات العمل معها ومساندتها لألونروا وتفعيل الجامعة العربية تؤكد دعمها  41.

 25 " مليون دوالر25قطر تدعم ميزانية "األونروا" بـ"  42.

 25 ل  يقتصر على حدودهاء إسرائيلي ااعتد أيعلى طهران تحذر م  أن ردها   43.
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 26 لحكم ليبيا "إسرائيل"التايمز: حفتر يلوح بالتطبيع مع صحيفة   45.
 

  دولي:
 26 مميةاأل اللجنة الرابعةيت تصو ضم  ونروا ار والية اال قر معارضة ول مرة ع  الواليات المتحدة تمتنع أل   46.
 27 رهابباإل الفلسطينية  ؤسساتللم "إسرائيل"الواليات المتحدة تتجاهل التهديد الذي يشكله تصنيف   47.
 27 "نسانيتآكل إضافي للفضاء المدني واإل " فلسطينيةمدنية منظمات  6األمم المتحدة: قرار إغالق   48.
 27 لندن في جامعية نشطاء يمنعون السفيرة اإلسرائيلية في بريطانيا م  المشاركة في ندوة  49.

 
  حوارات ومقاالت

 28 د. فءيز أبو شمءلة... لماذا يخاف اإلسرائيليون م  الحرب القادمة؟  50.

 30 علي حيدبر... قطوع الموازنة: نحو استقرار محفوف بالمخاطر إسرائيل تتجاوز  51.

 32 يونءتءن توفءل... إسـتـراتـيـجـيـة الـتـطـبـيـع اإلسـرائـيـلـيـة بـدأت تـنـهـار  52.
 

 36 :كاريكاتير
*** 

 
ل  نذهب الى  بعيدا   األذهانوحتى ال تذهب ا ما نفعل نقول وعندنعندنا ما  :لـ"إسرائيل"  عباس .1

 العنف
محمود عبءس، يوم الثالثء ، المقر الاءم الجديد للجنة  يةفلسطينال السلطةافتتح برئيس : برام هللا

المركزية، في مدينة البيرة، بحضوبر برئيس لجنة االنتخءبءت المركزية حنء نءصر، وممثل االنتخءبءت 
، وعدد م  يةفلسطينالسلطة الوبروعي، وننءصل وففرا  االتحءد األوبروعي الماتمدي  لد  االتحءد األ

 األمنء  الاءمي  للفصءئل الفلسطينية، ووزبرا  وشخصيءت فلسطينية.
، وال نريد أكثر وال نقبل أنل، وعلى 1967، دولة فلسطي  على حدود ، نريد حاًل فيءفءعبءسونءل 

سالم أنهء إذا لم تامل م  أجل السالم فل  تتمتع هي بءلسالم أيضًء، والالحكومة اإلفرائيلية أن تاي 
م  هنء، وعءلتءلي عليهء أن تفهم أن هذا الانءد الذي ترتكبه، وهذا الرفض المطلق لاملية السالم ل  

، هنء أبرد على برئيس الوزبرا  اإلفرائيلي نفتءلي بينيت، وأنول إنه ال يمكنه عبءسونءل  شيئًء.يفيدهء 
ولتي ، هل يستمر إلى األبد في برفض حل الدولتي ، فمءذا يريدون إذا كءنوا يرفضون حل الد أن

تقسيم وهذا يقبلون بدولة واحدة كمء نلت لهم في خطءبي أمءم األمم المتحدة، هل يقبلون بءلاودة إلى ال



 
 
 
 

 

 5 ص             5679 الادد:             11/10/2021 برعاء ألا التءبريخ: 

 

                                    

ة، فلنأخذ أي نرابر وأضءف، نح  نقبل بءلقليل م  الشرعية الدولي حقنء الذي أنرته لنء الشرعية الدولية.
ونطبقه فوبرا على طءولة المفءوضءت، أمء أن تبقى هذه الحكومة كسءبقتهء  م  نرابرات األمم المتحدة

، لقد طفح الكيل عبءسوتءبع  ل.فهذا األمر ال يمك  أن نقبله، إلى متى يريدون أن يبقى االحتال
دنء مء نفال، وحتى ال تذهب عندنء، وعندمء أنول إنه ند طفح الكيل، ياني عندنء مء نقول، وعن

ء فنذهب الى الطرق السيءفية الماترف بهء في األذهءن، "أذهءنهم بايًدا"، ل  نذهب الى الانف، وإنم
 كل أنحء  الاءلم، هذا مء نريده وهذا مء نتمنءه.

رق إلى ملف االنتخءبءت نءئال "عندمء نقول االنتخءبءت فأننء ناني أن االنتخءبءت تجري في وتط
ونءل  الغرعية والقدس وغزة، وإذا لم تقبل افرائيل اجرائهء بءلقدس فل  يكون هنءك انتخءبءت. الضفة
يركية ، ال بد أن تكون القدس الشرقية عءصمة لدولة فلسطي ، وم  هنء نطءلب الحكومة االمعبءس

في القدس  أن تفي بءلتزامءتهء التي اعلنتهء والتي أبلغتنء بهء أكثر م  مرة بأنهء فتفتتح القنصلية
وأضءف ، هذه هي فيءفتنء التي نريدهء وهذا هو مونفنء، ولجنة االنتخءبءت جءهزة وكءنت  الشرقية.

ء هي اآلن ُتجري انتخءبءت دائًمء جءهزة إلجرا  االنتخءبءت في الضفة الغرعية والقدس ونطءع غزة، كم
هذه االنتخءبءت  فتنجح وإن شء  هللا ،وتءبع بلدية ومحلية، وهذه االنتخءبءت فتجري على دفاتي .

وهي الجز  األول، ثم الجز  الثءني، ثم يأتي الونت لنجري االنتخءبءت التشريعية في القدس وعقية 
ل الصدنء نء في االتحءد األوبروعي: لقد ، انتهز هذه الفرصة ألنو عبءسونءل  األبراضي الفلسطينية.

وا في فعيكم م  أجل أن تقتنع افرائيل وعدتمونء أن تقناوا افرائيل، ولم تقتنع، نأمل أن تستمر 
 بإجرا  االنتخءبءت في القدس.

، "نح  جءهزون كل الجءهزية للمصءلحة، ولك  لنء طلب عبءسوفيمء يتالق بملف المصءلحة نءل 
نلتزم ونطبق الشرعية الدولية، فإذا حصل هذا فإن عجلة المصءلحة فتجري واحد هو إننء جمعيًء 

وتطرق إلى  سليم والصحيح الفتاءدة الوحدة والسير في الطريق الديمقراطي".فوبرا، وهذا هو الطريق ال
، هذا كالم ففيه ال يمك  القبول به او ية بءإلبرهءب نءئالاتهءم االحتالل اإلفرائيلي لمنظمءت فلسطين

مك  أن نسمح به أن يمر، م  نءل إن هذه المنظمءت ابرهءبية أو غيرهء م  الذي يقربر؟ الحكومة ال ي
رائيلية ليس لهء والية اطالنء على هذه االبرض وعلى هذه المدن على هذه البالد حتى تقربر م  اإلف
الى يومنء  1947برهءبي وم  هو غير ابرهءبي، وأنء أنول ليسألوا أنفسهم م  هو اإلبرهءبي منذ عءم هو ا
ال الشاب ، هذه الملفءت هم يكشفونهء اآلن ويتحدثون عنهء ويقولوا كيف هم نهبوا أمو وتءبع هذا.

ن يتحدثون ع  اإلبرهءب، عءمء، واآل 73الفلسطيني ونهبوا أبرض الشاب الفلسطيني وأمالكه نبل 
جيد، انء نبل عءم،  200مالكهم في الشيخ جراح؟ اي أمالك يتحدثون عنهء، امالك منذ أوأيضء ع  

ي؟ م  فلسطي ، أي  ه %45فنة لي أمالك في كل فلسطي ، نرابر االمم المتحدة اعطءني  70
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أنء أبريدهء، أبريد حقي، أبريد أبرضي، أبريد بيوتنء وممتلكءتنء التي نهبوهء، أبريد  اخذوهء، مناوهء،
جءزبر التي تاويضءت عمء حصل لنء، أبريد تاويضءت ع  القتلى والجرائم التي ابرتكبوهء، ع  الم

هذه الملفءت  ، إذا أبرادوا أن يفتحواعبءسونءل  ابرتكبت في دير يءفي  ونبيء وعي  الزيتون وغيرهء..
مء أن يقولوا فقط كلمتهم هي السءئدة فال، نح  لنء حقوق ونطءلب بأنصى فرعة الاءلم، نفتحهء، أ

الوضع أصبح صعبء  نطءلب أوبروعء ونطءلب أمريكء إلى أن تعيء بأن الوضع لم ياد يطءق، وعأن
نهم نءلوا لنء إن للغءية، ولم ياد أحد يحتمل مء تقوم به افرائيل، ومء تفاله إفرائيل، خءصة وا

جءنب غير االفتيطءن غير شرعي وطرد أهلنء م  الشيخ جراح غير شرعي، واالعمءل أحءدية ال
ن يستاجل في ذلك، ، لذلك على إفرائيل وعلى جميع الاءلم أن ياي هذه المسألة وأوأضءف شرعية.

ل، وال نالم على مء وإال ند يفوت الونت، وعند ذلك ال أحد يالم على مء يفال وال نالم على مء نفا
بالدنء مثلنء مثل شاوب  نقول، نح  نريد حقوننء، نريد أن نبني بلدنء ونريد الديمقراطية أن تسود في

تحت االحتالل، لمءذا نح  الشاب الاءلم، فهل ياقل أننء الشاب الوحيد على وجه هذه البسيطة 
 الوحيد في الاءلم الذي ال يتمتع بحق االفتقالل، لمءذا.
 9/11/2021، ء والمعلومات الفلسطينية وفااألنباوكالة 

 
 : سياسات السلطة أحبطت الفلسطينيي  وجعلتها خادمة لالحتاللالمدير العام لمركز الزيتونة .2

غزة/ نوبر الدي  صءلح: نءل المدير الاءم لمركز الزيتونة للدبرافءت واالفتشءبرات، د. محس   -بيروت
تسببت بإحبءط الشاب الفلسطيني وفقدانه بشاوبر الثقة صءلح: إن فيءفءت السلطة في برام هللا، 

ءص ابر خوالمصداقية تجءههء، حتى "أصبحت حجر عثرة أمءم الفلسطينيي ". وانتقد صءلح خالل حو 
مع صحيفة "فلسطي "، فيءفءت السلطة وأدا هء في الضفة الغرعية ونطءع غزة، إذ إن قيءدتهء برهنت 

على مدابر السنوات المءضية. وأضءف أن "السلطة مء زالت نفسهء لمسءبر التسوية الذي أثبت فشله 
ن غم أتجري وبرا  السراب، والمؤفف أنهء أصبحت تجبر الشاب الفلسطيني على ذلك المسءبر، بر 

الشاب بصفة عءمة وفق افتطالعءت الرأي هو مع خط المقءومة". وأوضح أنه جر  تقزيم المشروع 
ة التي تخدم أغراض االحتالل أكثر م  الشاب الوطني تحت القيءدة الحءلية في إطءبر السلط

الفلسطيني، وتنسق ماه وتاّطل المؤفسءت الكبر  وخءصة منظمة التحرير وأفرغتهء م  محتواهء 
رت صنءعة القرابر. وتءبع: "نح  أمءم حءلة تقزيم لقيءدة السلطة م  حركة تحربر إلى حءلة احتكو 

األمني وتاطل مسءبر الوحدة الوطنية  خدمءتية تصب في مصلحة االحتالل م  خالل التنسيق
وإصالح البيت الفلسطيني". وشدد على أن "القيءدة فقدت حءلة الثقة والمصداقية، وهي شرط أفءس 

مءبرفة أي عمل قيءدي فلسطيني، األمر الذي دفع الشاب إلى البحث ع  بدائل تدفع ي لموضروبر 
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فيءفءت برئيس السلطة محمود عبءس بءتجءه افتئنءف الامل الوطني على أفس فليمة". وعّي  أن 
نءئمة على التفرد بءلقرابر، إذ أصدبر نبل ذلك مرافيم باد أن أنهى المجلس التشرياي وعّطله، وفطر 

ءت وجال صنءعة نرابر المؤفسءت مرتبط بشخصه، وصواًل إلفشءل مسءبر المصءلحة. مؤفسعلى ال
تبءبر للشاب الفلسطيني، بداًل م  وعحسب صءلح، فإنه يجب على قيءدة السلطة التنحي وإعءدة االع

اإلصرابر على المضي بنفس السيءفءت والتنسيق األمني وتكريس حءلة االنقسءم. وافتهج  افتمرابر 
منية واالعتقءالت السيءفية التي تمءبرفهء أجهزة أم  السلطة، وخنق الامل الوطني األ المالحقءت

بيئة أفضل إلعءدة الثقة للحءلة الفلسطينية  الحر، نءئاًل: "بداًل م  أن تفسح المجءل للحريءت وخلق
د ذهبت للمالحقءت ونتل النءشط السيءفي نزابر بنءت، وهو مء أوصل الحءلة لطريق مسدود". وانتق

دوبر السلبي للسلطة بفك الحصءبر ع  نطءع غزة وإعءدة اإلعمءبر وتثبيت الموظفي  في أمءكنهم، ال
الذي دفع المقءومة إلى أن تنءدي بقيءدة انتقءلية وعشرات الملفءت األخر ، ماتبرًا ذلك "السبب 

 تستطيع نقل الشاب م  هذه الحءلة ألخر  ترتب ألوضءع نءدمة بشكل أفضل".
 

 شعاراتيةحاالت 
وفي موضوع ذي صلة، انتقد مدير مركز الزيتونة، تكرابر اجتمءعءت منظمة التحرير بقيءدة عبءس، 

، وال ُتنفَّذ على أبرض الوانع. ونبه صءلح إلى أن السلطة وال فيمء أن نتءئجهء تبقى "حبيسة األدبراج"
المقءومة الشابية،  هددت أكثر م  مرة بونف التنسيق األمني وفحب االعتراف بءالحتالل وتفايل

"لكنهء لم تفال شيئًء"، مضيفًء: "نح  أمءم تكرابر حءالت شاءبراتية لم تاد تنطلي على الشاب 
قية". ولفت إلى أن افتطالعءت الرأي أثبتت تراجع تأييد عبءس الفلسطيني الذي يتطلع لبدائل حقي

ذلك. وجدد التأكيد أن بسبب فيءفءته تجءه الشاب الفلسطيني، في حي  تتقدم حركءت المقءومة ب
الحءلة الفلسطينية أصبحت ماونًء في إطءبرهء القيءدي ع  تطوير المشروع الوطني الفلسطيني 

ة ترتيب البيت أو السير في النضءل والتحرير والاودة. وحول واالنتقءل لمراحل متقدمة في إعءد
في جوهرهء تجءه القضية محءوالت السلطة الاودة للمفءوضءت، نءل إن السيءفة األمريكية ماروفة 

الفلسطينية فوا  في عهد الديمقراطيي  أو الجمهوبريي ، وال يزال الفلسطينيون حجر الزاوية في 
لطة على الرئيس األمريكي جو بءيدن برعءية المفءوضءت مع فيءفتهء. وافتهج  تاويل الس

 في السيءفءت األخر ، وكل االحتالل، مضيفًء: "بءيدن لم يفال شيئًء تجءه نرابرات ترامب السءبقة، وال
مء يجري مجرد إعالنءت وافتهالك للونت وتوفير غطء  لالحتالل لالفتمرابر في تهويد األبرض 

للحءلة الفلسطينية". وافتطرد: "يفترض على قيءدة السلطة أن تكف  واإلنسءن ومحءولة تقديم فراب
مءم، فاليهء إفسءح الطريق لم  ع  هذا الفال لكونهء تارف الحقءئق، فإذا لم تستطع هي التقدم لأل
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يستطياون التقدم لألمءم في إطءبر قيءدة الشاب الفلسطيني". وعشأن حءلة االفتيء  الدولي واتهءم 
نءل صءلح: إن ملفءت الفسءد التي تمءبرفهء السلطة لم تاد مقتصرة على الشاب السلطة بءلفسءد، 

فّيمء الدول المءنحة. وعّي  أن هذا األمر الفلسطيني، بل أصبحت مكشوفة على المستو  الدولي، وال 
يحشر السلطة في الزاوية، ويجالهء غير نءدبرة على تسويق نفسهء على الصايد الدولي، متءباًء: 

أصبحت ُمرّكبة ومضءعفة لد  السلطة، وهو إطءبر ياوق ندبرات وإمكءنءت الشاب "المشكلة 
 هذه األفبءب". الفلسطيني وحتى الراغبي  بمسءعدته ينفضون بهذه الطرق ل

 
 بلفور وضعف السلطة

، عزا صءلح إصرابر بريطءنيء على عدم 104وفي فيءق الحديث ع  وعد بلفوبر الذي تمر ذكراه الـ 
ارعي واإلنليمي والدولي، لفلسطيني، إلى ضاف أدا  قيءدة السلطة على المستو  الاالعتذابر للشاب ا

للشاب الفلسطيني. وأوضح أن البيئة الارعية إضءفة إلى ضاف البيئة الارعية واإلفالمية الداعمة 
واإلفالمية م  النءحية الرفمية، أصبحت ال تشكل برافاة نوية في نضءيء الشاب الفلسطيني، "وهذا 

حءلتنء في الضغط على بريطءنيء"، حسب برأيه. وأشءبر إلى أن الاقلية البريطءنية االفتامءبرية يضاف 
احتالل وتنكيل وإنءمة كيءن غءصب "جريمة تستوجب  ال تر  في ممءبرفءتهء ضد الفلسطينيي  م 

االعتذابر"، إضءفة إلى أنهء تخشى م  مترتبءت االعتذابر وتحملهء مسؤولية تاويض الشاب 
. وافتباد إندام الحكومة البريطءنية على االعتذابر للشاب الفلسطيني، "لذلك نحتءج إلى الفلسطيني

عية وإفالمية نوية تغير في الرأي الاءم البريطءني"، ضغوط كبيرة ووحدة قيءدة فلسطينية كبيرة وعر 
 وفق نوله.

 
 التطبيع العربي

ءتهء مع االحتالل، على في فيءق منفصل، افتهج  صءلح، إندام دول عرعية على تطبيع عالن
ذلك "يضاف القوة الفلسطينية والبيئة اإلفتراتيجية".  حسءب الشاب الفلسطيني وحقونه، ماتبراً 

نظمة الارعية، بأنه "نشرة فطحية" وال تاكس إبرادة الشاوب، الفتًء إلى أن التطبيع ووصف تطبيع األ
طءولة". وعّي  أن مسءبر التطبيع فنة، وهنءك دول لهء عالنءت "م  تحت ال 40نءئم منذ أكثر م  

له منذ ظهوبر الرعيع الارعي وكءن يسقط مع كل انتفءضة فلسطينية، مضيفًء: "عندمء تزول أثبت فش
 وتأتي فرص التابير للشاوب، فإنهء فُتابر ع  إبرادتهء وأصءلتهء".  القشرة
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ء فتغلب وفتفرض وختم صءلح حديثه: "نح  غير نلقي  على األمة ومستقبل المنطقة، ألن إبرادته
   التطبيع".نفسهء، برغم ظ  باض األنظمة أنهء تجد الحمءية األمريكية م

 10/11/2021فلسطي  أون الي ، 
 

إجراءات للتخفيف م  األعباء على الخزينة بسبب الوضع المالي تتخذ  الفلسطيينة حكومةال .3
 الصعب
فف إلجرا ات التي م  شأنهء أن تخالوزبرا ، مسء  امس، جملة م  ا"األيءم": اتخذ مجلس  -برام هللا 

األعبء  على الخزينة، عبر برنءمج إصالحءت إدابرية ومءلية تؤدي إلى برفع مستو  األدا  في الوظيفة 
جء  ذلك في الجلسة االفتثنءئية التي عقدهء  الامومية التي فتاكس نفسهء بإيجءبية على النفقءت.

وضءع المءلية وزبرا  محمد اشتية، لمنءنشة األدينة برام هللا برئءفة برئيس المجلس الوزبرا  في م
 والسينءبريوهءت الممكنة للتخفيف م  األزمة، في ضو  محدودية اإليرادات الوابردة إلى الخزينة.
وأعرب المجلس ع  أمله بتفهم الموظفي  لمجمل تلك اإلجرا ات التي م  شأنهء التخفيف م  آثءبر 

وأجر  مجلس  ألصدنء .بمسءعدات نريبة م  األشقء  واءتهء، وفط آمءل برفد الخزينة األزمة وتداعي
الوزبرا  نقءشء مامقء للتداعيءت النءجمة ع  عدم تلقي السلطة الوطنية أي مسءعدات مءلية م  الدول 

 الارعية الشقيقة خالل الاءمي  الحءلي والمءضي.
نادام المنح ت التي تواجه الخزينة في ظل اوندم بشءبرة عرضء مفصال للوانع المءلي والتحديء

وكءن برئيس الوزبرا  نءل في مستهل الجلسة: إن  مءت اإلفرائيلية المتواصلة.الخءبرجية، والخصو 
السلطة الوطنية تمر بوضع مءلي هو األصاب منذ فنوات، بسبب انتطءعءت المقءصة والتراجع 

لمءلية ثنءئية مخصصة لنقءش األوضءع اونءل اشتية: إنهء "افت الكبير في المسءعدات الدولية.
ة لإليفء  بءلتزامءت السلطة الوطنية المءلية حتى نهءية الاءم الحءلي، في ظل الصعبة، والسبل المتءح
وأضءف: الوضع المءلي هو األصاب منذ أعوام، كون أن مء وصل م   التحديءت التي نواجههء".

فوف ياكس ءدة إلى الخزينة، وهذا األمر ممء كءن يصل ع %10مسءعدات هذا الاءم لم يتجءوز 
ونءل اشتية: إن الحكومة فتطلب م  الدول المءنحة،  لتشغيلية للسلطة".نفسه على المصءبريف ا

خالل اجتمءع لجنة تنسيق المسءعدات الدولية للشاب الفلسطيني، المقربر أن ياقد في الاءصمة 
عءئدات  ى إفرائيل لونف انتطءعءتهء م تشري  الثءني الجءبري، الضغط عل 17النرويجية أوفلو في 
 المقءصة الفلسطينية.

 10/11/2021، األيام، رام هللا
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 تبحث سبل مواجهة قرار االحتالل بحق المؤسسات األهلية الستةسالحكومة اشتية:  .4
نءل برئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية إن "إفرائيل تش  علينء عدة حروب، على : برام هللا

ير الرفمية أت بش  حرب على المؤفسءت الرفمية وغواإلنسءن والمءل والرواية، واآلن بداألبرض 
 لتدمير المجتمع المدني، خءبرنة بذلك كل المواثيق والقواني  الدولية وحقوق اإلنسءن".

جء  ذلك خالل افتقبءل اشتية، يوم الثالثء ، في مكتبه برام هللا وفًدا م  المؤفسءت األهلية  
غالق مقءبرهء، بحقهء أمًرا عسكريًّء بمالحقتهء وإ  ة الستة، التي أصدبرت فلطءت االحتاللالفلسطيني

بحضوبر المدير الاءم للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسءن عمءبر دويك. وعحث برئيس الوزبرا  مع الوفد 
رابر فبل مواجهة القرابر اإلفرائيلي على المستويي  المحلي والدولي، وآلية توحيد الجهود لضمءن افتم

أن الحكومة "فتبذل كل جهد م  أجل أن تستمر هذه  اشتيهوأكد  عمل وتمويل هذه المؤفسءت.
المؤفسءت باملهء، فهي مرّكب برئيسي في المشهد الوطني الاءم، ومرخصة م  نبل وزابرة الداخلية، 

طنية، والمسءس بهء مرفوض وخط أحمر". بدوبره، ثّم  الوفد مونف القيءدة والحكومة وكءفة األطر الو 
اي، والتنسيق والتاءون مع كءفة كدي  مواصلة عملهم اإلنسءني والمجتمالرافض للقرابر اإلفرائيلي، مؤ 

 الجهءت لونف هذا القرابر.
 9/11/2021، قدس برس

 
 ُمتخابري  مع االحتالل 3حكم قضائي في قطاع غزة بإعدام  .5

أصدبرت هيئة القضء  الاسكري عددًا م  األحكءم بحق ُمتخءبري  مع االحتالل وتجءبر : غزة
قضءيء المنظوبرة لديهء خالل الفترة المءضية، وذلك ضم  جلسءت اناقءد المحكمة المخدبرات، في ال
وتضمنت األحكءم الصءدبرة ع  المحكمة  نوفمبر الجءبري. 1أكتوعر المءضي وحتى  17الاسكرية منذ 

أحكءم بءإلعدام، اثنءن منهء بحق متخءبَري  مع االحتالل، والثءلث بحق أحد تجءبر  3 الاسكرية
ُحكمًء آخر بحق متخءبري  مع االحتالل وتجءبر  11أصدبرت المحكمة الاسكرية ء كم المخدبرات.

فنة، وُحكمًء واحدًا بءلسج  المؤعد، وآخر بءألشغءل الشءنة  15إلى  4مخدبرات بءلسج  مء بي  
أكدت هيئة القضء  الاسكري أن األحكءم الصءدبرة افتوفت اإلجرا ات القءنونية كءفة، وأنهء و  المؤعدة.
محكومي  جميع الضمءنءت القضءئية، وفق أصول نءنون المحءكمءت الجزائية الثوبري لاءم منحت ال

 م.1979
 9/11/2021، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 ابات نقطة انطالق الجراء انتخابات عامة في أقرب وقتناصر: افتتاح المقر الجديد للجنة االنتخ .6
ونءل برئيس لجنة  دينة البيرة.د للجنة االنتخءبءت المركزية في مافتتح يوم الثالثء ، المقر الجدي :البيرة

االنتخءبءت المركزية حنء نءصر، إن افتتءح المقر يأتي بءلتوازي مع االنتخءبءت المحلية المقربر 
كمء عبر نءصر ع  أمله في أن يكون افتتءح هذا المقر الجديد  كءنون أول المقبل. 11إجراؤهء في 

قية والضفة الغرعية انتخءبءت عءمة في أنرب ونت ممك ، في القدس الشر نقطة انطالق إلجرا  
وشكر االتحءد األوبروعي على تمويله بنء  وتأثيث هذا المقر الجديد وفق أفضل الماءيير  ونطءع غزة.

الاءلمية، مارعًء ع  تقديره للشراكة االفتراتيجية طويلة األمد بي  االتحءد األوبروعي ولجنة االنتخءبءت 
 ركزية منذ إنشءئهء.الم

 9/11/2021، لفلسطينية وفاوكالة األنباء والمعلومات ا
 

 الموقف الرسمي ضعيف جدا في دعم األسرى ومساندتهم :النائب عبد الرحم  زيدان .7
شهدت مدن الخليل والبيرة وطولكرم ونءبلس بءلضفة الغرعية، اليوم الثالثء ، ونفءت تضءمنية مع 

نءل ، و اإلدابري رائيلي، برفضء العتقءلهم في فجون االحتالل اإلف األفر  المضرعي  ع  الطاءم
النءئب في المجلس التشرياي عبد الرحم  زيدان، إنه وبرغم الزيءدة النسبية في تفءعل الشءبرع 
الفلسطيني مع األفر  وتنظيم الونفءت التضءمنية ماهم في عدة مدن فلسطينية، "إال أنهء غير 

نستمد منهم القوة  بءلونفة، أن صبر األفر  وصمودهم أمر مهم ألننء كءفية". وأضءف زيدان في كلمة
باد مضي عدة أشهر على إضراب باضهم. ووصف المونف الرفمي بأنه ضعيف جدا في دعم 
األفر  ومسءندتهم، واألمر ذاته ينطبق على تحرك المؤفسءت الدولية والحقوقية. ودعء زيدان االتحءد 

  وانهء  اعتقءلهم صليب األحمر إلى الضغط بكل نوة للونوف مع األفر األوبروعي واللجنة الدولية لل
 اإلدابري.

 9/11/2021، فلسطي  أون الي 
 

 اتفاقية لفتح فرع لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهالل األحمر في فلسطي توقيع  .8
األحمر  ونع وزير الخءبرجية بريءض المءلكي مع برئيس االتحءد الدولي لجمعيءت الصليب: برام هللا

واعتبر المءلكي،  اتفءقية لفتح مكتب لالتحءد لد  دولة فلسطي .والهالل األحمر فرانشيسكو بروكء، 
خالل توقيع االتفءقية الذي جر  في مقر الوزابرة بمدينة برام هللا، يوم الثالثء ، أن هذه الخطوة تأتي 

فلسطي  تقد يم كل الدعم لتسهيل  لتازيز الاالنة بي  دولة فلسطي  واالتحءد، مارعًء ع  افتاداد دولة
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حءد في فلسطي ، مثمنًء الامل الذي تقوم به منظمتء الصليب والهالل األحمر، وتقدير دولة عمل االت
 فلسطي  للامل اإلنسءني الذي يقدمه االتحءد لخدمة االنسءنية في كءفة الظروف.

 9/11/2021، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 التفجير للمعركة القادمة جون االحتالل ستكون صاعقةحماس: معاناة األسرى في س .9

أكد المتحدث بءفم حركة حمءس عبد اللطيف القءنوع، أن المقءومة الفلسطينية تتءبع ع  كثب : غزة
مء يجري في داجل فجون االحتالل االفرائيلي بحق األفر  وخءصة المضرعي  منهم ع  الطاءم. 

في األيدي تجءه مء ءومة نءلت كلمتهء، بأنهء ل  تقف مكتو نءل القءنوع في تصريح صحفي، إن "المقو 
تارض له األفر  خءصة المضرعي  منهم وفتكون خط الدفءع األول النتزاع مطءلبهم م  مصلحة ي

السجون الصهيونية"، مؤكدًا بأن المقءومة التي انتصرت لمدينة القدس والشيخ جراح نءدبرة أن تنتصر 
وأوضح، أن الماءنءة التي  يقربروهء ضد السجءن الصهيوني.في أي ونت لألفر  في أي ماركة 

يشهء األفر  داخل السجون والظروف المعيشة الغير آدمية وانسءنية خءصة المضرعي  منهم؛ يع
فتظل هي صءعق تفجير ألي ماركة مع االحتالل الصهيوني، محذبرًا االحتالل م  التمءدي في 

 فيءفءته بحق األفر .
 9/11/2021 ،وكالة سما االخبارية

 
 رى وأصابعنا على الزنادفصائل المقاومة: رسالتنا حاضرة في قضية األس .11

أكدت فصءئل المقءومة الفلسطينية أنهء ل  تدخر جهدًا لتحرير األفر  م  براث  الجالد : غزة
الصهيونى، مشددة على أن برفءلتهء حءضرة، وأصءباهء على الزنءد. وجددت فصءئل المقءومة عقب 

المضرعي  ع  الطاءم، على دعم وإفنءد نضية األفر  اإلدابريي   -الثالثء -ي غزة اجتمءعهء ف
وعلى برأفهم مقداد القوافمي وكءيد الفسفوس وبرفءنهمء، داعيًة لتصءعد الفاءليءت الشابية والجمءهيرية 

يء  كمء أشءبرت إلى أن مؤامرة التهجير ألهءلي الشيخ جراح وتهويد المقبرة اليوففية وأح نصرة لهم. 
م  فلسطي  والقدس ل  تفلح في ثني  القدس التي تستهدف الفتئصءل الوجود اإلفالمي والارعي

كذلك عبرت الفصءئل ع  برفضهء فيءفة  شابنء ع  االفتمرابر نضءله حتى نيل حقونه كءملة.
االعتقءل السيءفي الممءبرس م  أجهزة أم  السلطة في الضفة بحق األفر  المحربري  وبرجءل 

 مجموعءتهء.المقءومة و 
 9/11/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 القوى الوطنية واإلسالمية تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية بوجه االحتالل .11
دعت قيءدة القو  الوطنية واإلفالمية إلى "تضءفر كل الجهود، لتوفيع المشءبركة في إطءبر : طوعءس

االنتالع والتهويد، كمء يجر  في كل  المقءومة الشابية ضد االحتالل ومستامريه، أمءم محءوالت
جء  ذلك في بيءن صءدبر ع  القو  الوطنية واإلفالمية، يوم الثالثء ،  طينية المحتلة".أبراضينء الفلس

 عقب اجتمءعهء في األغوابر الشمءلية بمحءفظة طوعءس.
 9/11/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "فكر في طرق أخرى لكننا سنم ننجح و حاولنا ول": م  داخل زنزانته الزبيدي .12

األفير الفلسطيني زكريء الزعيدي إن فشل محءولة الهروب م  فج  جلبوع، ال هءجر حرب: نءل 
جء  ذلك في برفءلة نشرهء  ياني االفتسالم، وإن ثمة محءوالت أخر  فيفكر بهء م  أجل نيل حريته.

ة لكل أحرابر الاءلم، يدي التحيووجه الزع ”.فيسبوك”شقيقه جبريل، الثالثء ، عبر صفحته على مونع
 ضد االحتالل، الذي  فيحربرون فلسطي ، كل فلسطي  م  البحر إلى النهر.المقءومي  

 9/11/2021، القدس العربي، لندن
 

 مسؤول في فتح: قرارات مهمة في ملف المقاومة الشعبية قبل نهاية العام .13
"، ضية التابئة والتنظيم لحركة "فتحأكد برئيس المكتب اإلعالمي في مفو : عءمر أبو عرفة-برام هللا

منير الجءغوب، عقد اجتمءع "مهم" للجنة المركزية للحركة نبل نهءية الاءم، مشيًرا إلى "نرابرات مهمة 
وأضءف الجءغوب في تصريح لـ"ندس برس"، يوم  في ملف المقءومة الشابية"، فتصدبر عنه.

جب في منطقة، وتتونف في منطقة أخر ، ي الثالثء ، "ال يمك  أن تستمر المقءومة الشابية وترتكز
أن يكون الموضوع شءمل وعلى المستو  الوطني، بتوافق كل الفصءئل على آليءت وطرق لتنفيذ 
ذلك". وعخصوص ملف المصءلحة، نءل الجءغوب: "الجديد بهذا الملف وهو مجمد حءليء، وأن شرط 

حركة حمءس، والتي يبدو أصبح لديهء  االعتراف بءلشرعية الدولية ليس هو السبب، إنمء األمر عند
 آفءق جديدة وننءعة أكثر بمشروعهم على حسءب ملف المصءلحة الوطنية"، على حد نوله.
 9/11/2021، قدس برس

 
 مسّيرات غّزة تشغل العدو"األخبار":  .14

أعل  جيش الادو، أّول م  أمس، أنه أفقط طءئرة مسّيرة تءباة للجنءح الاسكري : برجب المدهون -غزة
القّبة الحديدية »دمة م  نطءع غزة، متحّدثًء ع  أن ، بادمء دخلت األجوا  نء«حمءس»حركة ل
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تجرعة « حمءس»، وتزاَم  إطالنهء مع إجرا  حركة «اعترضت الطءئرة التي جء ت م  نءحية البحر
صوابريخ دفاة واحدة تجءه البحر، في إطءبر الامل على تطوير ندبرة  5صءبروخية شملت إطالق 

، فالى مدابر «األخبءبر»ي المقءومة تحّدثت إلى الفلسطينية ودّنتهء. وعحسب مصءدبر ف الصوابريخ
السنوات المءضية، اجتهد جيش االحتالل، بكّل مء أوتي م  إمكءنءت، في منع تطوير المقءومة 
الطءئرات المسّيرة، عبر محءولة افتهدافهء عندمء تكون في األجوا  ضم  تجءبرب عملهء، وذلك نظرًا 

 د له أن يتطّوبر بشكل كبير.اوبره بخطوبرة هذا السالح الذي ال يريإلى ش
وعلى برغم تلك الجهود، فقد افتطءعت المقءومة الفلسطينية صنءعة عّدة ُطُرز م  الطءئرات المسّيرة 
التي تجءوزت أدوات الرادابر وأنظمة الدفءع الجوي لجيش االحتالل، وافتخدمت عددًا منهء خالل 

التي أصءبت عددًا م  « شهءب»وخءصة الطءئرات االنتحءبرية م  طراز ، «فيف القدس»ماركة 
األهداف على حدود نطءع غزة. إاّل أن األهّم، بحسب المصءدبر الفلسطينية، أن جيش االحتالل لم 
يستطع، في كثير م  المّرات خالل الفترة المءضية، الوصول إلى طءئرات المقءومة خالل تجريبهء، 

وتؤكد المصءدبر أن تطوير هذا السالح اّل في نهءية مهّمتهء االفتطالعية. كمء لم يكتشف باضهء إ
 وصل إلى مراحل متقدمة، وهو مء يدفع الادو إلى االهتمءم به بشكل دائم ومرّكز.

وفي إطءبر تطّوبرات حءدثة أّول م  أمس، تحّدثت مصءدبر إعالمية عبرية ع  أن دولة االحتالل 
إذاعة »طءئرة. ووفق ، في أعقءب إفقءط ال«حمءس»إلى حركة باثت عبر الوفيط المصري، برفءلة 

، فإن الرفءلة اإلفرائيلية حّذبرت الحركة م  تصايد األوضءع في نطءع غزة، خصوصًء في «الجيش
إلى ذلك، ذكرت وفءئل إعالم تءباة  ظّل خشية تل أبيب م  برّد فال فلسطيني على الحءدثة..

موانع عند السيءج الحدودي اإلفرائيلية تمركزت بكثءفة في عّدة لالحتالل، أمس الثالثء ، أن الدبءبءت 
 مع القطءع، باد اعتراض جيش الادو الطءئرة المسّيرة، خشية برّد فلسطيني على هذا االفتهداف.

 10/11/2021، بيروت، األخبار

 
 كوخافي: ُنكّثف االستعدادات لهجوم محتمل ضد إيران .15

في، يوم الثالثء ، إن "الجيش يكثف اإلفرائيلي، أفيف كوخءنءل برئيس أبركءن الجيش : محمود مجءدلة
شدد كوخءفي على أن "الجيش اإلفرائيلي و  افتاداداته لهجوم محتمل على المنشآت النووية اإليرانية".

وأضءف  سكري".ُيسرع م  التخطيط الامليءتي واالفتاداد للتاءمل مع إيران، والتهديد النووي الا
ملهء مع االحتيءجءت الحءلية والمستقبلية لية تغيير وتكييف للوحدات بأككوخءفي أن "الجيش في عم

وأضءف أن "يستند التغيير إلى عمليءت التحديث" والتزود  لسءحة الماءبرك الحءلية والمستقبلية".
  الممك  التاءمل مع بمادات متقدمة. وتءبع أن "الميزانية التي تمت الموافقة عليهء، تجال م
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ونءل برئيس أبركءن الجيش اإلفرائيلي إنه "في الاءم المءضي واصلنء    التهديدات".مجموعة متنوعة م
وتءبع "الجيش  الامل أمءم أعدائنء في حمالت وعمليءت فرية في جميع أنحء  الشرق األوفط".

هءك للسيءدة، فوا  كءن ذلك اإلفرائيلي فيواصل الامل لمواجهة التهديدات وفيرد بقوة على أي انت
 نية أو نوة فلسطينية".زة أو في الشمءل، فوا  كءنت نوة إيرافي نطءع غ

 9/11/2021، 48عرب 

 
 غانتس حول الغارات بسورية: ل  نسمح بتسلح يستهدف التفوق اإلسرائيلي .16

األم  اإلفرائيلي، بيني غءنتس، يوم الثالثء ، إلى الغءبرات اإلفرائيلية في تطرق وزير : بالل ضءهر
س خالل خطءب ألقءه في افتتءح مصنع "فلطة تطوير األفلحة" )برفءئيل( فوبرية. وجء ت أنوال غءنت

عءمء، اشتال هذا المكءن بسبب  15ونءل غءنتس إنه "نبل  رة(.في بلدة شلومي )نرية البصة المهج
ة أطلقهء حزب هللا وجر  تهديده بوافطة التموضع اإليراني في فوبرية. وتازيزه نذائف صءبروخي

حرك نمو آخر، هي برفءلة واضحة ألعدائنء بأن إصرابرنء ليس نءبال وتحصينه بمصنع آخر، وعم
وأضءف أنه "في الجءنب الامليءتي، نامل بشكل وافع ضد محءوالت تاءظم القوة  للتقويض".

المنطقة. ول  نسمح بءلتسلح بأفلحة تستهدف التفوق اإلفرائيلي في  ومحءوالت خرق التوازن في
وتءبع غءنتس أنه "م  أجل أن نبقى  يران األخر  في المنطقة".المنطقة م  جءنب حزب هللا وأذبرع إ

مستادي  ومتأهبي ، بدأنء االفبوع المءضي مشروع تحصي  الشمءل الذي فنستثمر فيه مليءبرات في 
 جرينء تدبريبءت خالل منءوبرة الجبهة الداخلية القومي على جوانب دفءع مدني".السنوات القريبة، وأ

 9/11/2021، 48عرب 

 
 ردنيبالملك األ  األخير ر سياسية خالل لقائهاس ينفي الحديث بأمو ر عبمنصو  .17

عبءس خالل منصوبر  برئيس القءئمة الارعية الموحدة في الكنيست اإلفرائيلينفى ترجمة خءصة: 
أي  األخير بءلملك األبردني عبد هللا الثءنيئه لقءالابرية، أن يكون أجر  خالل  12مقءبلة مع ننءة 
الحديث أنني نءنشت نضءيء “ونءل عبءس  أنه كءن لقء  للتاءبرف فقط. ا إلى، مشيرً حوابر فيءفي

فيءفية أو إنءمة دولة فلسطينية ليس صحيًحء، أنء ال ألاب هذا الدوبر، وكنت مهتًمء بتأخير اللقء  
 ”.لفترة طويلة، ألن أجندتي هي خدمة السكءن الارب، وأنء ملتزم بذلك

 10/11/2021القدس، القدس، 
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 لية م  أصل إثيوبي تهدد بإسقاط حكومة بنيتإسرائيوزيرة  .18
على خلفية تصءعد القتءل في شمءل إثيوعيء بي  القوات الحكومية ومتمردي : نظير مجلي-تل أبيب

تيغراي الذي  يهددون بءلزحف إلى الاءصمة أديس أبءبء، والكشف ع  قيءم السلطءت اإلفرائيلية 
هم يهود، برحلة كءنت شبيهة باملية حرعية، هددت وزيرة نأبتهريب عشرات اإلثيوعيي  الذي  يدعون 

إفرائيلية م  أصول إثيوعية بإفقءط حكومة نفتءلي بنيت، مشترطة على الحكومة افتياءب مجموعءت 
 أخر  م  اليهود اإلثيوعيي  بشكل فوبري، بدعو  أنهم ياءنون خطر الموت في تلك الحرب.

ب تدهوبر األحداث في إثيوعيء في األفءبيع األخيرة. وند ءقوند دخلت إفرائيل في هذه األزمة، في أع
شءتء، وهي  –أثءبر افتياءبهم نقءشءت حءدة في إفرائيل اتهمت وزيرة افتياءب الهجرة، بنينء تءمنو 

المسءس »نفسهء م  أصول إثيوعية، بأنهء تضلل الحكومة وتتسرع في القرابرات وحملوهء مسؤولية 
وبردت هذه بءتهءم وزابرة الداخلية بءلتوبرط في أخطء  تتهرب «. إثيوعية لبيهودية اإلفرائيليي  م  أصو 
نربر التونف ع  تهجير مزيد م  يهود إثيوعيء، واعتبر أن الدعوات  في تحمل مسؤوليتهء. بنيت

تهدف إلى »بتسريع افتقدام يهود الفالشء، الذي  ينتظرون إجرا ات إتمءم الهجرة إلى إفرائيل، 
 «.يءفية في إفرائيلسلالضغط على القيءدة ا

شءتء وغيرهء م  نءدة اليهود اإلثيوعيي  في إفرائيل، برفضوا هذا التوجه  –إال أن الوزيرة بنينء تءمنو 
واعتبروه مونفء عنصريء بسبب لون بشرتهم، مهددة بءالنسحءب م  االئتالف وإفقءط الحكومة، إذا لم 

ذهم م  براث  الحرب الدامية. وذكرت بأن ءقيغير بنيت مونفه ويستأنف جلب اليهود م  إثيوعيء إلن
افتياءب مء تبقى م  يهود الفالشء م  »حكومة نتنيءهو، كءنت ند صءدنت نبل نحو عءم، على 

شخص.  2000، التي شملت تسع برحالت تقل أكثر م  «صخرة إفرائيل»، كجز  م  عملية «إثيوعيء
آالف شخص مء  10إال أن مء يقرب م   برغم انتهء  الاملية في مءبرس )آذابر( المءضي،»ونءلت إنه 

بإجرا  منءنشءت موفاة في هذا »وند وعدهء بنيت، «. زالوا ينتظرون لم شمل األفر في إفرائيل
 «.الشأن في غضون أيءم نليلة

 10/11/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 وزيرة المواصالت اإلسرائيلية ترفض االستيطان في األغوار .19
الامل اإلفرائيلي، وزيرة النقل والمواصالت، ميراف ميخءئيلي، إن حزعهء  نءلت زعيمة حزب برام هللا:

الذي يشكل أحد أحزاب االئتالف الحكومي، يرفض أي مبءدبرة تمنع تسوية فيءفية مستقبلية مع 
وأكدت ميخءئيلي أن حزعهء يدعم حل الدولتي ، ويطءلب بحل فيءفي مع الفلسطينيي .  الفلسطينيي .

ًء داخل االئتالف بإعالنهء أنهء ترفض خطة وزير البنء  واإلفكءن، زئيف فميخءئيلي خال وفجرت
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 وحدة افتيطءنية في غوبر األبردن، وتازيز أعداد المستوطني  في تلك المنءطق. 1,500إلكي ، إنشء  
ودعت الوزيرة اليسءبرية، إلى ضروبرة الامل على توفيع البنء  في النقب والجليل، غير أن الخالف 

خر  ال يتالق فقط بءالفتيطءن، بل ينوي الحزب التصويت في الهيئة الاءمة أحزاب أالامل و بي  
 للكنيست، ضد نرابر وزير الجيش بيني غءنتس برفع برواتب التقءعد للجنود في الخدمة الدائمة.

 10/11/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 نيالفلسطيالداخل في  "منظمات الجريمة"أكبر عملية ضد  تنفذالشرطة اإلسرائيلية  .21
نءلت الشرطة اإلفرائيلية إنهء نّفذت أكبر عملية ضد منظمءت الجريمة في : كفءح زعون -برام هللا

 25مشتبهًء تتوزع أصولهم بي   64المجتمع الارعي منذ قيءم إفرائيل، تخللهء ضبط لألفلحة، واعتقءل 
وأكد مفتش  بنيت. نفتءلي فرائيليمدينة ونرية عرعية، خالل عملية فرية أشءد بهء برئيس الوزبرا  اإل
م  طءنءتهء لمحءبرعة الانف  %90الشرطة الاءم الجنرال ياقوب شءبتءي، أن الشرطة توظف حءليًء 

والجريمة في المجتمع الارعي، وعدأت تمءبرس ضغوطًء على عصءبءت اإلجرام ل  تتونف، وفتزداد 
س، أنه أوعز بإشراك محققي حدة حتى يتم افتكمءل المهمة. وتءبع في مؤتمر ُعقد في النءصرة، أم

ر  الارعية إلى جءنب وحدات في أعمءل دحر الجريمة في المدن والق 433وحدة النخبة الشرطية 
أخر . وأكد أنه خالل الاءم الحءلي، تم تحقيق برنم قيءفي م  حيث كميءت األفلحة والذخيرة 

عمياًل في صفوف  16المضبوطة وعدد المجرمي  الذي  تم القبض عليهم، موضحًء أنه تم دس 
نه منذ مطلع السنة وحسب إحصءئيءت برفمية، فإ عصءبءت اإلجرام وتم فااًل تفكيك الكثير منهء.

وند وافق مكتب برئيس الوزبرا  نفتءلي بنيت، نبل . أشخءص بينهم ثالث عشرة امرأة  110الحءلية، ُنتل 
ة لتطوير الامءل مليءبر دوالبر(، 9.35مليءبر شيكل ) 30»أفبوعي ، على الخطة التي فتخصص 

جيء الفءئقة لتكنولو وتازيز عمل البلديءت وتحسي  الخدمءت الصحية، وتشجيع االندمءج في مه  ا
 .«وغيرهء م  المجءالت

 10/11/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 على الناشطي  جزء م  تاريخ طويل للرقابة على الشعب الفلسطيني "إسرائيل"الغارديان: تجسس  .21
بيتر بيومنت بتقرير له ” الغءبرديءن“نءل المالق في صحيفة  إبراهيم دبرويش: ”ارعيالقدس ال“ –لندن 

مالقء على الكشف ع  تجسس السلطءت اإلفرائيلية على فتة نءشطي  فلسطينيي  نبل تصنيف 
منظمءتهم الحقوقية ككيءنءت إبرهءبية، إن هذه ليست المرة األولى التي تلجأ فيهء إفرائيل للتجسس 
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اإلفرائيلية هو ” أن أس أو غروب“فءلكشف ع  افتخدام برنءمج بيغءفوس الذي تنتجه اإللكتروني، 
 الحءدث األخير في فلسلة طويلة.

 9/11/2021، القدس العربي، لندن
 

 م  القائمة السوداء NSOنيويورك تايمز: ضغوط إسرائيلية على واشنط  إلزالة  .22
رائيلية تاتبر برنءمج "بيغءفوس" للتجسس نءل مسؤوالن إفرائيليءن إن الحكومة اإلف: بالل ضءهر

اإلفرائيلية، عنصرا حءفمء في فيءفتهء الخءبرجية  NSOعبر الهواتف المحمولة، الذي طوبرته شركة 
وتمءبرس ضغوطء على واشنط  م  أجل إزالة الشركة، وكذلك على شركة كءنديرو اإلفرائيلية، م  

  القومي األميركي، وفق مء نقلت عنهمء لسودا  للشركءت التي تامل ضد مصءلح األمالقءئمة ا
ونءلت الصحيفة األميركية إن مكتب برئيس الحكومة  حيفة "نيويوبرك تءيمز" الليلة المءضية.ص

اإلفرائيلي ووزابرة األم  نفيء افتخدام برنءمج "بيغءفوس" الختراق هواتف فلسطينيي  ياملون في 
ونءل المسؤوالن اإلفرائيليءن إن  نهء أمس.قية ووزابرة الخءبرجية الفلسطينية، وكشف عمؤفسءت حقو 

"حقيقة أن مثل هذه التقءبرير أدت إلى حدوث خرق في الاالنءت مع الواليءت المتحدة أثءبرت نلق 
 الحكومة اإلفرائيلية".

 9/11/2021، 48عرب 

 
 تخدم الروس ضد إيران على سوريةيديعوت: الهجمات اإلسرائيلية  .23

فرائيلية في الماركة ضد ية، إن الروس تخدمهم الهجمءت اإلنءلت صحيفة يدياوت أحرونوت الابر 
إيران في فوبريء، والرئيس الروفي فالديمير بوتي  يواصل إعطء  الضو  األخضر لنفتءلي بينيت 

أن للروس مصلحة في الهجمءت، في الصراع على المنءطق  وأوضحت الصحيفة لتنفيذ هجمءت.
تقءبرير المختلفة، بقي التنسيق األمني بي  فالح جو االفتراتيجية بسوبريء مع إيران، وعخالف ال

ولفتت  تغير حءلة الطقس فإن الامليءت مستمرة. االحتالل ومندوعي  بروس، واالفتراض أنه لحي 
هر األخير على الدوافة في الهجمءت على أهداف إيرانية الصحيفة إلى أن إفرائيل تضغط في الش

في فوبريء، هكذا وفقء لمنشوبرات اجنبية، وتجبي ثمنء بءهظء م  لوا  القدس، التءبع للحرس الثوبري 
 اإليراني.

 9/11/2021، 21موقع عربي 
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 يديعوت: انخفاض في سرقة األسلحة م  الجيش اإلسرائيلي .24
أحرونوت الابرية، اليوم األبرعاء ، أن هنءك انخفءًضء ملحوًظء  يدياوتذكرت صحيفة : ترجمة خءصة

في حءالت فرنة األفلحة م  نواعد ومخءزن الجيش اإلفرائيلي خالل الاءم الجءبري، مقءبرنًة بءلاءم 
نطاة فالح م  الجيش اإلفرائيلي منذ  24وعحسب الماطيءت الرفمية، فإنه تم فرنة  المءضي.

 نطاة فالح الاءم المءضي. 80، مقءبل M-16بنءدق هجومية م  طراز  ماظمهءبداية الاءم الجءبري، 
وأشءبرت إلى أن ماظم السرنءت تتم لصءلح المجرمي ، مشيرًة إلى أن هنءك جنود يتوبرطون في 

وأبرجات السبب في ذلك الاملية الكبيرة للشرطة اإلفرائيلية  عمليءت السرنة م  القواعد والمخءزن.
أوفءط الفلسطينيي  بءلداخل بءلمنطقة الشمءلية على خلفية الجرائم ًة في لضبط األفلحة وخءص

 المنتشرة.
 10/11/2021، القدس، القدس

 
 قناة عبرية: استعدادات إسرائيلية إلمكانية تنفيذ عملية لجلب يهودا الفالشا م  إثيوبيا .25

ة طلبت م  الابرية، الليلة المءضية، أن الجهءت السيءفية المختص 12ذكرت ننءة : ترجمة خءصة
الجيش اإلفرائيلي إعداد خطة بهدف االفتاداد لتنفيذ عملية جوية فرياة لجلب يهود الفالشء م  

يمك  تنفيذهء فقط في حءل تم اإلياءز بشكل ” طءبرئة“وعحسب القنءة، فإن تلك الخطة فتكون  إثيوعيء.
 األمني في البالد. يهودي م  إثيوعيء بسبب حءلة التوتر 2000أجل جلب نحو  نهءئي بتنفيذهء م 

وأشءبرت القنءة، إلى أن المستو  السيءفي واألمني وعءلتواصل مع الوكءلة اليهودية يتءباون الوضع في 
 إثيوعيء وفيتم اتخءذ الخطوات الالزمة إلعءدة اليهود منهء في حءل تدهوبرت األوضءع.

 10/11/2021، القدس، القدس

 
 في القدس القديمة مستوطنون يقتحمون األقصى وتشديد اإلجراءات .26

انتحمت مجموعءت م  المستوطني ، اليوم األبرعاء ، بءحءت المسجد األنصى، تحت حمءية : القدس
وأوضح شهود عيءن، أن مجموعءت م  المستوطني  انتحمت بءحءت  مشددة م  شرطة االحتالل.

س القديمة وتشهد القد ذت جوالت افتفزازية في بءحءته.المسجد األنصى عبر بءب المغءبرعة، ونف
وعوابءتهء إجرا ات عسكرية إفرائيلية مشددة تتمثل بءلتفتيش الدنيق للمقدفيي  والمصلي  في األنصى، 

 إضءفة إلى جملة م  االفتفزازات بحق الشبءن.
 9/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 تتاح روضة يهودية في حي "الشيخ جراح"االحتالل يخطط الف .27
كشفت مصءدبر إعالمية عبرية، ع  أن بلدية االحتالل في القدس المحتلة، تخطط : س المحتلةالقد

لفتح بروضة للمستوطني  اليهود في حي "الشيخ جراح" بءلقدس المحتلة، بهدف دعم االفتيطءن 
وعحسب المالومءت التي كشف عنهء مونع "كيبءه" الابري، الثالثء ، فم  المتونع  اليهودي في الحي.

، فيمء فتفتتح برفميء في 2022يبدأ التسجيل في بروضة األطفءل في األول م  كءنون ثءني/ ينءير أن 
وأشءبر المونع الابري، إلى أن برئيسة حزب "البيت اليهودي" اليميني،  أيلول/ فبتمبر الذي يليه.

 ة حقيبة التاليم في بلدية االحتالل، حجيت موشيه، هي التي تقود هذه الخطوة.ومسؤول
 9/11/2021، كز الفلسطيني لإلعالمالمر 

 
 104ارتفاع قائمة عمداء األسرى في سجون االحتالل إلى  .28

عءمًء  20أكد مركز فلسطي  لدبرافءت األفر  أن نءئمة عمدا  األفر  وهم م  أمضوا مء يزيد ع  
( بدخول أفر  جدد عءمهم الـ 104ل في فجون االحتالل، ابرتفات مجددًا لتصل إلى )بشكل متواص

على التوالي في األس. ونوه البءحث بريءض األشقر مدير المركز، إلى أن م  بي  عمدا   21
( أفيرًا ماتقلي  منذ مء نبل اتفءق أوفلو الذي وناته السلطة الفلسطينية مع االحتالل 25األفر ، )

 ، وهم م  يطلق عليهم "األفر  القدامى" وهم م  تبقى م  األفر  الذي  اعتقلوا خالل1994عءم 
 ومء نبلهء. 1987فنوات االنتفءضة األولى 

 9/11/2021، فلسطي  أون الي 
 

 "بتسيلم" تدعو إلى اإلفراج ع  المعتقلي  اإلداريي  جميعا   .29
الحقوقية اإلفرائيلية إلى اإلفراج ع  الماتقلي  اإلدابريي  "األيءم": دعت منظمة "بتسليم"  -القدس 
ي  واناًء نضءئيًء حيث تحبس المئءت منهم دون محءكمة ونءلت: "أنشأت إفرائيل للفلسطيني جمياًء.

ولفترة غير محّددة بدعو  أّنهم ياتزمون تنفيذ مخءلفة مء ُمستقباًل. الُقضءة الذي  ينظرون ضم  
تقءل اإلدابرّي، يصّدنون عليهء بشكل جءبرف وعليه فُهم فقط ُيلبسون اإلجرا  وظيفتهم في أوامر االع
وأضءفت: "السيءفيون وكبءبر ضّبءط الجيش وجهءز  امتحءن النقد القضءئي". برداً  زائفًء وكأّنه اجتءز

 -)الشءبءك( والاءملون في النيءبة الاسكرّية ونيءبة الدولة والقضءة الاسكريون ونضءة المحكمة الاليء 
ًء ولفتت الى انه وفق كّلهم شركء  في هذه السيءفة وتسييرهء ويتحّملون المسؤولّية ع  عوانب تطبيقهء".

التي تسّلمهء مركز حمءية الفرد م  ُفلطة الّسجون، بلغ عدد  2021لماطيءت بداية تشري  الثءني 
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يد نءدي األفير الفلسطينّي بضمنهم أبرعاة نءصري . يف 482الفلسطينّيي  الماتقلي  إدابريًء لد  إفرائيل 
 على اعتقءلهم اإلدابرّي.ماتقاًل فلسطينّيًء أضرعوا ع  الطاءم منذ بداية الّسنة احتجءجًء  60أّن 

 10/11/2021، األيام، رام هللا

 
 هدم الآخر بقرار بهدم منزله وتخطر تجبر مقدسيا   االحتاللسلطات  .31

السلطءت اإلفرائيلية أجبرت مقدفيء، اليوم )الثالثء (، أفءدت مصءدبر محلية فلسطينية بأن  القدس:
لدة المكبر بءلقدس، وفقًء لوكءلة األنبء  على هدم منزله بنفسه، فيمء أخطرت بهدم منزل آخر، في ب

عءئلة المقدفي واصلت اليوم عملية هدم »ونقلت وكءلة )وفء( اليوم ع  المصءدبر نولهء إن  األلمءنية.
ألف  32ادات يدوية، باد أن فلمتهء السلطءت اإلفرائيلية مخءلفة قيمتهء منزلهء ذاتيء بوافطة م

أخطرت القوات اإلفرائيلية مقدفيء آخر بقرابر »وكءلة، ووفق ال «.شيقل، بحجة بنءئه دون ترخيص
 «.هدم منزله في جبل المكبر بءلقدس، بحجة البنء  غير المرخص

 9/11/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 عبرية تزعم: عائلة م  الشيخ جراح توصلت التفاق مع المستوطني  على إخالء منزلهاصحيفة  .31
الابرية، اليوم األبرعاء ، أن عءئلة فلسطينية م  حي زعمت صحيفة يسرائيل هيوم : ترجمة خءصة

الذي ندم ” اتفءق التسوية“الشيخ جراح، توصلت إلى اتفءق مع المستوطني  على إخال  منزلهء ضم  
وعحسب الصحيفة، فإن  حكمة الاليء اإلفرائيلية بضمءن بقءئهم فيه كمستأجري  محميي .عبر الم

األنل م  العيش فيه، وأن الاءئلة ل  تكون ضم  الاءئالت  فنوات على 10إخال  المنزل فيتم باد 
التي ندمت افتئنءًفء ضد مقترح التسوية، ول  يكونوا ضم  أي نرابر لطردهم م  الحي في حءل صدبر 

ولفتت الصحيفة، إلى أن االتفءق ينص على أنه في حءل حصل  بر م  المحكمة بذلك.نرا
إنه فيتم توفير فكًنء بدياًل للاءئلة الفلسطينية، مشيرًة المستوطني  على تصريح بنء  للمنزل ذاته، ف

فنوات م  تءبريخ فريءن االتفءق بي   10إلى أنه ينص على أنه ل  يتم إخال  المنزل نبل مروبر 
 في .الطر 

 10/11/2021، القدس القدس
 

 مدن بالضفة الغربية تضامن ا مع األسرى المضربي  4وقفات في  .32
طولكرم ونءبلس بءلضفة الغرعية، اليوم الثالثء ، ونفءت تضءمنية مع شهدت مدن الخليل والبيرة و 

اإلدابري. وانتظمت األفر  المضرعي  ع  الطاءم في فجون االحتالل اإلفرائيلي، برفضء العتقءلهم 
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ونفة أعقبهء مسيرة جءبت بلدة إذنء في الخليل، برفع خاللهء المشءبركون صوبر األفر  المضرعي ، وعلم 
 تطءلب بءإلفراج ع  األفر ، وأخر  تندد بسيءفة االعتقءل اإلدابري الجءئرة بحقهم.فلسطي  والفتءت 

 9/11/2021، فلسطي  أون الي 
 

 زل جنوبي الضفة الغربيةسلطات االحتالل تهدم ثالثة منا .33
، ثالثة منءزل يقطنهء الثالثء هدمت آليءت عسكرية تءباة لالحتالل اإلفرائيلي، صبءح : بيت لحم

وأفءدت مصءدبر  ينيون، جنوعي الضفة الغرعية المحتلة، بدعو  البنء  دون ترخيص.مواطنون فلسط
بيت لحم، برفقة جرافءت تتبع محلية، بأن نوات االحتالل داهمت بلدة "الولجة" شمءل غرب مدينة 

وذكرت أن المنءزل  بلدية االحتالل بءلقدس، وشرعت باملية هدم ثالثة منءزل تاود لاءئلة "أبو التي ".
متًرا مرعًاء(، وتاود  80ثالثة المستهدفة تقع في منطقة "عي  جويزة"، وتبلغ مسءحة كل منهء نحو )ال

 ي ، إضءفة إلى اب  شقيقهم محمد حسي  أبو التي .للشقيقي  طءبرق نصر أبو التي ، وأحمد أبو الت
 9/11/2021، قدس برس

 
 إصابة عشرات المواطني  في مواجهات مع االحتالل وسط الضفة .34

ُأصيب فلسطيني بجراح، والاشرات بحءالت اختنءق، اليوم الثالثء ، خالل مواجهءت اندلات : م هللابرا
وذكرت مصءدبر محلية أن نوات  الغرعية المحتلة.مع نوات االحتالل اإلفرائيلي، وفط الضفة 

ي االحتالل انتحمت مدينة البيرة القريبة م  برام هللا، باد فءعءت م  اعتدا  نفذه مستوطنون ف
وأجرت نوات االحتالل عملية فحص وتحقيق في المنطقة الصنءعية بمدينة البيرة، حيث  المدينة.

وافتخدم جيش االحتالل الرصءص  الفلسطينيي .اندلات على إثرهء مواجهءت مع عشرات الشبءن 
وعحسب تلك المصءدبر؛ فقد أصيب شءب  المادني، وننءبل الغءز المسيل للدموع لتفريق المحتجي .

سطيني بءلرصءص المادني المغلف بءلمطءط، في القدم، والاشرات بحءالت اختنءق، إثر افتنشءنهم فل
 الغءز المسيل للدموع.

 9/11/2021، المالمركز الفلسطيني لإلع
 

 مستوطنون يعطبون إطارات مركبات واالحتالل يقتلع أشجار زيتون بالضفة .35
دا ات "عنصرية" بحق ممتلكءت فلسطينية، كمء نّفذ مستوطنون يهود، يوم الثالثء ، اعت: برام هللا

مصءدبر وأفءدت  انتلات فلطءت االحتالل اإلفرائيلي، أشجءبر زيتون، بءلضفة الغرعية المحتلة.
محلية، بأن مستوطني  أعطبوا إطءبرات ثالث مركبءت تاود لمواطني  فلسطينيي  في البيرة القريبة م  
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كمء خطوا شاءبرات عنصرية على جدبران منءزل  ة(.مدينة برام هللا )وفط الضفة الغرعية المحتل
عشرات أشتءل م  جهة أخر ، انتلات نوات االحتالل،  الفلسطينيي  في المنطقة الصنءعية بءلبيرة.

 .لدة "بتير" غرعي بيت لحم )جنوعء(الزيتون في ب
 9/11/2021، قدس برس

 
 استئناف إدخال الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء بغزة .36

افتؤنف صبءح الثالثء ، ادخءل الونود القطري الخءص بتشغيل محطة توليد الكهرعء   الرأي: -غزة 
ونءل مدير المابر بسءم غب   م أبو فءلم جنوب القطءع.الوحيدة في نطءع غزة، وذلك عبر مابر كر 

 لـ"الرأي" إن الشءحنءت المحملة بءلونود القطري بدأت بءلدخول إلى القطءع عبر المابر، حيث تم
 شءحنة اليوم. 24ابالغهم أنه فيتم ادخءل 

 9/11/2021، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
  "اإلبراهيمية"للدعوة للـشيخ األزهر  ةهاجممدوافع تباي  المواقف م   .37

طغت تصريحءت شيخ األزهر الدكتوبر أحمد الطيب الخءصة بمونفه ممء : محمد عبد هللا - القءهرة
االثني ، بمنءفبة ، على احتفءلية بيت الاءئلة المصرية، التي أقيمت "ي الجديدبءلدي  اإلبراهيم"يسمى 
وأثءبرت كلمة الطيب بردود فال وافاة بي  كتءب ونشطء  ومفكري ، ه. فنوات على تأفيس 10مروبر 

حيث أكد باضهم أهمية الكلمة في الدفءع ع  الاقيدة اإلفالمية ومفءهيم الحوابر والتاءيش الحقيقي 
للكلمة والمتالق الرفءالت السمءوية، فيمء ذهب آخرون إلى التأكيد على الباد السيءفي  بي  أتبءع

ن الدعوة لمء أ د اعتبرنشيخ األزهر وكءن  .بءلقضية الفلسطينية ومحءوالت التطبيع الجءبرية حءليءً 
اجتمءع أن  هي دعوة لمصءدبرة حرية االعتقءد واإليمءن واالختيءبر، مؤكداً " الدي  اإلبراهيمي"يسمى 

إلى الفرق بي  احترام عقيدة  ستحيل، مشيراً النءس على دي  واحد أو برفءلة فمءوية واحدة أمر م
 اآلخر واالعتراف بهء، وأن ذلك ال ياني إذابة الفوابرق بي  الاقءئد والملل واألديءن.

 2021/11/9، الجزيرة نت، الدوحة
 

 فلسطيني"   مصريون يهتفون بوجه سياح إسرائيليي  "أنا دميجامعيون  .38
تداول نشطء  عبر موانع التواصل االجتمءعي، تفءعل عدد م  الشبءن المصريي ، مع أغنية : لندن

ت  يخت فيءحي في مدينة دهب بءلبحر "أنء دمي فلسطيني"، باد علمهم بوجود إفرائيليي  على م
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ون بتخرجهم، ونءل مغردون إن غنء  الشبءن، وهم خريجون م  كلية صيدلة، وكءنوا يحتفل. األحمر
 افتفز السيءح اإلفرائيليي ، وأجبرهم على المغءدبرة.

 2021/11/9، "21موقع "عربي 
 

 التمسك بالوصاية الهاشمية على مقدسات القدسيؤكد لمنصور عباس األردني الملك  .39
، في نصر الحسينية امس الثالثء ، خالل افتقبءله عبدهللا الثءنياألبردني  الملكأكد : )بترا( - عمءن

ونوف األبردن إلى جءنب ، منصوبر عبءسيس القءئمة الارعية الموحدة في الكنيست اإلفرائيلي برئ
على ضروبرة تحقيق السالم الاءدل وشدد  األشقء  الفلسطينيي  في نيل حقونهم الاءدلة والمشروعة.

بع ستقلة، على خطوط الراوالشءمل على أفءس حل الدولتي ، الذي يضم  قيءم الدولة الفلسطينية الم
أن األبردن مستمر في بذل كل الجهود أكد كمء  وعءصمتهء القدس الشرقية. 1967م  حزيران عءم 

 لحمءية المقدفءت اإلفالمية والمسيحية في القدس الشريف، م  منطلق الوصءية الهءشمية عليهء.
 2021/11/10، الدستور، عّمان

 
 اإلسرائيلي الحتاللوقفة لطلبة الجامعة األردنية تضامنا  مع األسرى في سجون ا .41

الثالثء ، ونفة تضءمنية مع األفر  نظم طلبة الجءماة األبردنية، مسء  : محمود الكيالني )األبردن(
الطاءم في فجون االحتالل اإلفرائيلي، في حرم الجءماة، تخللهء الاديد م  الكلمءت المضرعي  ع  

بدعوة م  اللجنة الوطنية لألفر   والهتءفءت الداعمة لألفر  وصمودهم في ماركة األماء  الخءوية،
  والمفقودي  األبردنيي  في الماتقالت.

 2021/11/9، قدس برس
 

 الجامعة العربية تؤكد دعمها ومساندتها لألونروا وتفعيل قنوات العمل معها  .41
كانوان لاللتزام الدولي  ونروااألأكدت جءماة الدول الارعية أنهء فتظل داعمة ومسءندة لوكءلة : القءهرة

، حتى الوصول إلى حل عءدل وفقء لقرابرات الشرعية الدولية ومبءدبرة ة الالجئي  الفلسطينيي تجءه نضي
األمي  الاءم  ءلنو  .وكءلةستمر في تفايل ننوات الامل بي  األمءنة الاءمة والالسالم الارعية، وأنهء فت

ليم في األونروا ومجلس بي  مسؤولي التا فايد أبو علي أمءم االجتمءع المشتركبءلجءماة المسءعد 
إن اناقءد هذا االجتمءع يأتي الثالثء ، في مقر الجءماة، الشؤون الترعوية ألبنء  فلسطي  الذي عقد 

في ظل افتمرابر األزمة المءلية التي تواجه األونروا، والتي ادت إلى التأثير على الخدمءت المقدمة 
اكس على مجمل مسؤوليءت الوكءلة وندبرتهء على والاءملي  بءألونروا، وعءتت تنلالجئي  الفلسطينيي  
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الوفء  بءلتزامءتهء، بءإلضءفة إلى مء تواجهه م  حملة على منهءجهء التاليمي، والمحءوالت المستمرة 
لوصمه بءلتحريض على الانف واإلبرهءب، والتي تستهدف منع الدول المءنحة م  تقديم مسءهمءتهء 

 .للوكءلة
 2021/11/9، فلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ال

 
 " مليون دوالر25قطر تدعم ميزانية "األونروا" بـ" .42

الثالثء ، اتفءنيتي تقديم دعم مءلي بقيمة إجمءلية ، األونرواونع صندوق نطر للتنمية ووكءلة : الدوحة
ظمة لمنوتدعم االتفءنيتءن، بحسب وزابرة الخءبرجية القطرية، أنشطة ا مليون دوالبر أمريكي. 25ندبرهء 

األممية على مدابر عءمي ، بءإلضءفة إلى دعم الالجئي  الفلسطينيي  في فوبريء في عدة نطءعءت، 
ونصت االتفءقية األولى على  .2021ضم  ندا  "األونروا"، الطءبرئ لألزمة اإلنليمية السوبرية لاءم 

وبر الوكءلة في يز دمليون دوالبر أمريكي، بهدف تاز  18دعم الموابرد األفءفية لـ"األونروا"، بمبلغ 
تتضم  االتفءقية الثءنية تقديم دعم شءمل لالجئي  في حي   حمءية حقوق الالجئي  الفلسطينيي .

ماليي  دوالبر  7في نطءعءت الصحة والتاليم والتنمية االنتصءدية بمبلغ ندبره  الفلسطينيي  في فوبريء،
 م  الالجئي  الفلسطينيي . مستفيداً   980ألًفء و 355أمريكي تخدم 

 2021/11/9، قدس برس
 

 ل  يقتصر على حدودها ء إسرائيلي ااعتد أيعلى طهران تحذر م  أن ردها  .43
نءل نءئد الجيش اإليراني عبد الرحيم موفوي إن برد إيران على أي تهديد يستهدف أمنهء األنءضول: 

ة على الرد القومي ل  يقتصر على الحدود اإليرانية، بل فيتجءوزهء إلى أمءك  أخر ، وإن إيران نءدبر 
تامل على زعزعة أم  المنطقة، وم  يظ  أن  "إفرائيل"إلى أن وأشءبر  حيثمء انتضت الضروبرة.

وأضءف أنه ال نية لد  إيران لالعتدا  على  التحءلف ماهء فيجلب له األم  مخطئ، حسب تابيره.
 ن.أحد، وهي تؤكد أن دول المنطقة نءدبرة على ضمءن أمنهء، ومستادة للتاءون بهذا الشأ

 2021/11/9، الجزيرة نت، الدوحة
  

 تطلق خطا  مباشرا  بي  الدار البيضاء وتل أبيب  "الملكية المغربية" .44
وي مبءشر وجديد يرعط بي  الدابر ، إطالق خط جثالثء أعلنت شركة الخطوط الملكية المغرعية، ال

يأتي هذا الخط  المغرعي ع  بيءن للشركة، "le desk"وعحسب مء نقله مونع  البيضء  وتل أبيب.



 
 
 
 

 

 26 ص             5679 الادد:             11/10/2021 برعاء ألا التءبريخ: 

 

                                    

افتجءبة لتطلاءت الجءلية المغرعية المقيمة في إفرائيل، والتي ترعطهء أواصر متينة "الجوي الجديد 
 ."بوطنهء األم

 2021/11/9، األخبار، بيروت
 

 لحكم ليبيا   "إسرائيل"التايمز: حفتر يلوح بالتطبيع مع صحيفة  .45
ير لمرافلهء في الشرق األوفط، بريتشءبرد في تقر  "التءيمز": نءلت صحيفة إبراهيم دبرويش -لندن

مقءبل  "إفرائيل"يستخدم وبرنة التطبيع مع  ليبيءالذي يسيطر على شرق  حفترخليفة فبنسر، إن 
اءت حول تأكدت الشءئند و  حصوله على الدعم في االنتخءبءت القءدمة التي ند تنهي الحرب األهلية.

في مطءبر ب   خءصة ينزل م  طءئرة ابنه صدام شوهدواإلفرائيليي ، عندمء  المحءدثءت بي  حفتر
وذكرت الصحءفة اإلفرائيلية أن صدام حفتر عرض وألول مرة االعتراف  غوبريون، نءدمة م  دبي.

ن إلى أفبنسر ولفت  وفرت لوالده الدعم الاسكري والدبلومءفي للوصول إلى السلطة.لو  "إفرائيلـ"ب
ماءبرضة حفتر لو ندم منظوبر اعتراف دولة عرعية  بءيدن فيجد صاوعة في ي جوزيف يكالرئيس األمر 

 .إلى جءنب اإلمءبرات والسودان والمغرب والبحري  "إفرائيل"ـب
 2021/11/9، القدس العربي، لندن

 
 اللجنة الرابعةتصويت ضم  ونروا ار والية اال قر معارضة ة ع  ول مر الواليات المتحدة تمتنع أل  .46

 ةممياأل
ة التءباة للجمعية الاءمة المانية بءلمسءئل السيءفية وإنهء  االفتامءبر اعتمدت اللجنة الرابا :نيويوبرك

القرابر الماني وحءز  فلسطينية بأغلبية فءحقة.في األمم المتحدة، خمسة نرابرات متالقة بءلقضية ال
دولة، في حي  صوتت ضده  160على دعم الذي يشمل والية "األونروا" عم لالجئي فلسطي ، بءلد
 حصلضده. في حي  التي عءدة مء تصوت  دول منهء الواليءت المتحدة 9امتنات فقط و  "إفرائيل"

 دولة. 16وامتنات  ،دول 7صوتت ضده و دولة  142على دعم االفتيطءن اإلفرائيلي  إدانةنرابر 
لقرابر بءلباد الانصري لهذه السيءفءت، بمء في ذلك بنء  المستوطنءت وهدم أنر هذا ا وألول مرة،

كمء برحب القرابر، ألول مرة، بتوصيءت  .لدولتي ة، والتي تهدد نءبلية تنفيذ حل االبيوت الفلسطيني
حمءية األمي  الاءم بشأن توفير الحمءية للشاب الفلسطيني، بمء في ذلك تلك المتالقة بتازيز آليءت ال

 الموجودة.
 2021/11/10، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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   رهابباإل الفلسطينية  ؤسساتللم "إسرائيل"التهديد الذي يشكله تصنيف  الواليات المتحدة تتجاهل .47
: تجءهل المتحدث بءفم الخءبرجية األمريكية، نيد برايس، أفئلة بشأن مونف برائد صءلحة -واشنط 
بتصنيف منظمءت حقوقية فلسطينية كمجموعءت إبرهءبية، ولكنه  "إفرائيل"المتحدة م  قيءم الواليءت 

م واألدلة المفترضة، ونءل اديد م  مسؤولي الحكومة األمريكية ند اطلاوا على المزاعأشءبر إلى أن ال
أصدبر المحءمي اإلفرائيلي لحقوق اإلنسءن، مءيكل م  جهته و  إن الواليءت المتحدة تقوم بتقييمهء.

عمءل عمل م  أ "بأنه ًء ذلك ف، واصتصنيفهذا الالذي يشكله ففءبرد، تحذيرًا عءجاًل بشأن التهديد 
 "موندوز"بحسب مء وبرد في مونع وذلك للمجتمع الفلسطيني،  "الامود الفقري "يستهدف  "االفتبداد
يكية لقبول تصنيف اإلبرهءب أو دعوة تزايد على اإلدابرة األمر إلى أن الضغوط تأشءبر الذي ، األمريكي

 إلى التراجع عنه. "إفرائيل"
 2021/11/9، القدس العربي، لندن

 
   "تآكل إضافي للفضاء المدني واإلنساني" فلسطينيةمدنية منظمات  6إغالق األمم المتحدة: قرار  .48

مية الدولية، ونوفهء إلى جءنب منظمءت وكءالت األمم المتحدة وبرابطة وكءالت التن أكدت: نيويوبرك
أنهء "منظمءت  على مؤخراً  "إفرائيل"المجتمع المدني في األبراضي الفلسطينية المحتلة، التي صنفتهء 

تآكل إضءفي للفضء  المدني واإلنسءني"، "ووصف بيءن لألمم المتحدة القرابر اإلفرائيلي بأنه  ة".إبرهءبي
ل المنظمءت الست التي عملت مع المجتمع الدولي، بمء في على أنه "يقيد بشكل كبير عم اً مشدد

لادد ال يحصى م  ذلك مع األمم المتحدة، لاقود م  الزم ، لتقديم الخدمءت األفءفية 
م  جءنبهء، أوضحت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون اإلنسءنية لألمم المتحدة في  سطينيي ".الفل

"هذه المزاعم تؤخذ على محمل الجد.. حتى اآلن، لم  أن األبرض الفلسطينية المحتلة، لي  هءفتينغز
ة وثءئق مكتوعة يمك  أن تكون بمثءب AIDAم  وكءالت األمم المتحدة أو منظمءت أيدا تتلق أي 

التواصل مع جميع الشركء  المانيي  للحصول على مزيد مؤكدة افتمرابر  أفءس لهذه االدعء ات".
 .م  المالومءت

 2021/11/10، مات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلو 
 

 لندن  في جامعية نشطاء يمنعون السفيرة اإلسرائيلية في بريطانيا م  المشاركة في ندوة .49
ء  مؤيدون للقضية الفلسطينية، الليلة المءضية، السفيرة اإلفرائيلية لد  منع نشط: ترجمة خءصة

  النتصءد.ية لندن لبريطءنيء تسيبي حوتوعيلي، م  حضوبر جلسة ندوة عقدت في كل
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 إخال  السفيرة اإلفرائيلية تحت حرافة مشددة.إلى نوات الشرطة البريطءنية حيث عملت 
 2021/11/10، القدس، القدس

 
 ف اإلسرائيليون م  الحرب القادمة؟لماذا يخا .51

 شمءلةد. فءيز أبو 
تواصل المصءدبر اإلعالمية اإلفرائيلية نشر التقءبرير ع  منءوبرات عسكرية يجريهء الجيش اإلفرائيلي 

الابرية هو: ممءبرفة فينءبريوهءت  12على أبرعع جبهءت، والهدف م  هذه المنءوبرات كمء ذكرت القنءة 
ءئرات المسيرة يومًيء التاءمل مع إطالق آالف الصوابريخ والقذائف والط حرب متاددة الجبهءت، تحءكي

على الجبهة الداخلية، والاديد م  الصوابريخ الدقيقة التي فتضرب البنية التحتية كءلكهرعء  وخزانءت 
الميءه والغءز والونود، ونواعد الجيش البرية والجوية، ومصءنع األمونيء والمؤفسءت الحكومية، 

 خل، وعرنلة عمل الشرطة.مع اندالع أعمءل عنف بي  الارب واليهود في الدابءلتزام  
 إنهء المرة األولى التي يتدبرب فيهء الجيش اإلفرائيلي على القتءل ضد أبرعاة جبهءت، وهي:

أواًل: جبهة الشمءل، ضد برجءل حزب هللا، إذ يتخوف الادو م  اناكءس األوضءع الداخلية في لبنءن 
انتحءم الحدود على فلم  دو تقدير مفزع ع  ندبرات حزب هللا، ويضع فينءبريوعلى الحدود، وللا

الفرضيءت، وال يستباد الادو أن تطءل صوابريخ حزب هللا كل بقاة م  أبرض فلسطي ، وفي هذه 
الحءلة تكون الجبهة الداخلية كلهء مكشوفة تمءمًء، كمء اكد على ذلك الجنرال إتسحءق بريك، نءئد 

لصوابريخ والطءئرات دون طيءبر، ، إذ نءل: إن الحرب المقبلة فتشهد إطالق آالف االكليءت الاسكرية
تجءه الجبهة الداخلية اإلفرائيلية، التي فتتكبد خسءئر هءئلة، وأن مء عءشه المستوطنون في الحروب 

 السءبقة، ل  يكون مشءبهء لمء فيحدث في حءل اندلات الحرب على أكثر م  جبهة.
القدس، والتي فءجأت  ، أبرض غزة، وند اكتشف الادو ضافه باد ماركة فيفثءنيًء: جبهة الجنوب

بقدبراتهء تقديرات األجهزة األمنية اإلفرائيلية، والتي ُحملت المسؤولية ع  فشل الجيش، وانحسءبر نوة 
منءوبرة عسكرية على حدود غزة في األشهر الستة األخيرة،  80الردع، لذلك أجر  الجيش اإلفرائيلي 

كليو مترًا، خشية انتحءمهء م   22 لهء تحصي  مدينة عسقالن التي تباد ع  غزة مسءفةوجر  خال
برجءل غزة، وند أجريت منءوبرات تحءكي إخال  المستوطنءن بءلكءمل، تحسبًء النتحءم برجءل المقءومة 
في غزة للجدابر االلكتروني بمركبءت مفخخة، واالنتحءم م  خالل اإلنزال البحري، أو م  خالل 

تتدبرب في فمء  خءن يونس وغزة، وند أظهرت  ئرات الشراعية، التي نراهء بءلاي  المجردة، وهيالطء
م  اإلفرائيليي  ند تضء ل  %53دبرافة أجراهء ماهد دبرافءت األم  القومي في  تل أبيب، أن 

 شاوبرهم بءألم  الشخصي باد ماركة فيف القدس.
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نع اإلفرائيليون انفجءبر الضفة الغرعية في كل ثءلثًء: جبهة الوفط؛ أبرض الضفة الغرعية، حيث يتو 
ظة، وهنءك عالنة وثيقة بي  مزاج الشءبرع في الضفة الغرعية والجبهتي  الشمءلية والجنوعية، فجبهة لح

الوفط نءدبرة على شل عصب األم  اإلفرائيلي، وفي هذا المضمءبر يأخذ اإلفرائيليون في الحسبءن 
دون األخر ، ويقدبرون أن الماركة القءدمة ل  تكون على جبهة  تحءلف الجبهتي  الشمءلية والجنوعية،

والفيمء أن نوة غزة الاسكرية مستمدة م  الدعم اإليراني، وم  دعم حزب هللا اللوجستي، وهذه حقءئق 
يارفهء برجءل المقءومة في غزة، وال ينكرون فضل أهل الفضل، في هذا المجءل، إن وحدة الماركة 

لغرعية، وهذا مء يخيف ءن ونطءع غزة،  فيشال مواجهءت عنيفة في الضفة االاسكرية بي  جنوب لبن
جنراالت إفرائيل، ومنهم إتسحءق بريك، الذي نءل: الجيش اإلفرائيلي غير مستاد للحرب القءدمة، 

 والتي فتكون على أكثر م  جبهة، وفتكون خسءئرهء على الجبهة الداخلية اإلفرائيلية كبيرة.
و اإلفرائيلي منءوبرات تحءكي المختلطة م  الشمءل إلى الجنوب، وند أجر  الاد براباًء: جبهة المدن

نطع الطرق، واالشتبءكءت الداخلية، وتونف الحيءة االنتصءدية، وتاطل المرافق الحيوية داخل الدولة، 
ي ، نءئد الفرع الجنوع”فءجي بءبروخ“إضءفة إلى الكثير م  التاقيدات الحيءتية، كمء ذكر ذلك الجنرال 

ل هي الجبهة الشمءلية، لك  الجيش اإلفرائيلي يتونع أن في القيءدة الشمءلية، نءل: إن التحدي إلفرائي
الفصءئل الفلسطينية في نطءع غزة تريد أن تتحد  افرائيل، في مواجهة نريبة نءدمة، إلى جءنب 

 التاقيدات في المدن المختلطة.
ع الادو اإلفرائيلي، لذلك يجري الادو منءوبرات أبرعع جبهءت عرعية مفتوحة في أي مواجهة نءدمة م

فءعية، وهذه هي المرة األولى التي يفكر فيهء الادو اإلفرائيلي في الدفءع ع  نفسه، م  خالل د
تحصي  جبهته الداخلية، فمع وجود الصوابريخ بايدة المد ، فقطت نظرية ب  غوبري  ع  نقل 

ج ترانءت واالنتصءبرات السهلة، وتجنيب حقول االنتءالماركة إلى األبراضي الارعية، وانتهى زم  االخ
 اإلفرائيلي غبءبر الماركة، ولم ياد المستوط  آمنًء في بيته.

فهل إفرائيل مستادة لمثل هذه الحرب؟ هل إفرائيل مستادة للمغءمرة، والتضحية بهيبتهء الاسكرية 
 فية؟ومستقبلهء؟ لتخوض حرعًء ل  تحقق م  خاللهء أي مكءفب عسكرية أو فيء

نءن، وضد غزة والضفة بال برصيد، وأزعم أن الهدف أزعم أن تهديدات إفرائيل ضد إيران، وضد لب
م  منءوبرات إفرائيل على أبرعع جبهءت هو إخءفة الادو، وتجنب المواجهة؛ التي ل  تخرج منهء 

القوة حدود،  إفرائيل إال خءفرة حءفرة القوة منهكة، برغم مء تمتلكه م  نوة عدوانية فتءكة، ولك  لهذه
 نيود. ولقدبرات م  يواجه الادوان أفق بال

 9/11/2021رأي اليوم، لندن، 
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 إسرائيل تتجاوز قطوع الموازنة: نحو استقرار محفوف بالمخاطر .51
 علي حيدبر

يءئير البيد ند  -اإلفرائيلي، تكون حكومة نفتءلي بينت « الكنيست»بإنرابر الموازنة الاءمة في 
بنيءمي  نتنيءهو، إفقءطهء. كمء بوجه محءوالت ماءبرضيهء، وعلى برأفهم  حّصنت نفسهء، مرحلّيًء،

يكون الكيءن الابري، عمومًء، ند فتح على نفسه بءب افتقرابر، تشتّد حءجته إليه في ونت تتاءظم فيه 
التحّديءت المءثلة أمءمه. لك  ذلك ل  ياني، بحءل م  األحوال، انتهء  عوامل التأزيم المحيطة بءلدول 

 ، أو م  بيئتهء افتراتيجيةرية، فواً  م  داخل نسيجهء االجتمءعيالاب
، أباءدهء التقليدية. 2022و 2021اإلفرائيلي على الموازنة الاءمة لاءَمي « الكنيست»تتجءوز مصءدنة 

، ظّلت إدابرة شؤون 2018ذلك أنهء تأتي باد أكثر م  ثالث فنوات م  إنرابر آخر موازنة عءّمة عءم 
اديالت التي فرضتهء المستجّدات، ومّثل ءدية مبنّية عليهء مّذاك، مع باض التالكيءن االنتص

افتمرابرهء وجهًء وم  وجوه األزمة السيءفية والحكومية التي عءشتهء إفرائيل خالل تلك الفترة، والتي 
ولذا، فإن المصءدنة على «. كوبرونء»فءنمت التداعيءت االنتصءدية التي تسّبب بهء انتشءبر فيروس 

يءئير البيد، لجهة مء تبّثه م  أجوا   -حكومة نفتءلي بينت  موازنة ُتمّثل محّطة مفصلّية في مسءبرال
افتقرابر يتطّلبهء الوضع الداخلي، ومواجهة التحّديءت التي تشهدهء المنطقة، واناكءفءتهء على األم  

إلى الداخل  القومي اإلفرائيلي. بتابير آخر، نجحت الحكومة في توجيه برفءلة فيءفية هءّمة
ك، على برغم مء تحتويه م  تنءنضءت داخلية وخالفءت حول الاديد م  والخءبرج، عنوانهء التمءف

القضءيء والانءوي  ومشءبريع القواني ، فيمء أثبت أطرافهء بءلممءبرفة الاملية أن الجءمع المشترك بينهم 
وية على حسءب أّي تحّد أو لمنع عودة بنيءمي  نتنيءهو إلى برئءفة الحكومة، ال يزال يحتّل األول

 .خالف داخلي
وم  هنء، ُيراه  برئيس الحكومة ووزير خءبرجيتهء على أن يسءهم إنرابر الموازنة في تراجع برغبة 

في الدْفع نحو إفقءطهء. وكءن برؤفء  األحزاب المشءبركة في االئتالف أبرجأوا، « الكنيست»أعضء  
ءلنظر إلى أن إلى مء باد المصءدنة على الموازنة، ببءلفال، منءنشة مشءبريع القواني  المختَلف حولهء 

تطييرهء كءن فيؤدي، بحسب نّص القءنون، إلى انتخءبءت مبكرة. لك ، م  اآلن وصءعدًا، فيتجّدد 
التجءذب حول تلك المشءبريع، وأبرزهء تقييد فترة والية برئيس الحكومة، ومنع مّتهم بمخءلفءت جنءئية 

لارعية، ومسألة فْتح القنصلية ن منع لّم الشمل المانّي بءلاءئالت ام  تشكيل حكومة، فضاًل ع  نءنو 
األميركية في القدس بادمء أعلنت إدابرة الرئيس األميركي جو بءيدن، إبرجء  القرابر بهذا الخصوص 

 على الموازنة، نتيجة هشءشة االئتالف الحكومي.« الكنيست»إلى مء باد مصءدنة 
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نءمت عليه الحكومة،  ينت والبيد على برئءفة الحكومة، والذيوعءلاودة إلى اتفءق التنءوب بي  ب
، وعادهء يتوّلى البيد الرئءفة ويتحّول بينت إلى 2023آب  23فءلمفترض أن يبقى األول برئيسًء حتى 

وزير للخءبرجية. لك  إلى ذلك التءبريخ، يمك  أن تشهد إفرائيل والمنطقة الكثير م  المتغّيرات التي ند 
المتيّق  في هذه المحّطة هو أنهء بّددت برهءنءت ة الحكومة وافتقرابرهء. على أن القدبر تؤّثر على تركيب

المترّعصي  بءلحكومة م  الداخل، وأحبطت مسءعي نتنيءهو إلفقءطهء، كمء كءن هّدد األخير، واعدًا 
إذا كءن بءلاودة في أفرع ونت إلى منصبه. وانطالنًء مّمء َتقّدم، فإن فؤااًل أفءفيًء ُيطرح حول مء 

، أو فيؤّثر على مستقبل نتنيءهو في برئءفة «الليكود»ت داخل حزب إنرابر الموازنة فيترك تداعيء
أنه مء « الليكود»األخيرة ومء فبقهء ومء فيليهء، يؤكد لـ« الكنيست»الحزب، على اعتبءبر أن خطوة 

هء مشروط بإزاحته م  دام نتنيءهو برئيسًء له، فال عودة نريبة إلى برئءفة الحكومة، وأن الطريق إلي
المقءبل، ال تزال افتطالعءت الرأي تمنح هذا الحزب الصدابرة، على برغم انتقءله إلى  القيءدة. لك  في

 صفوف الماءبرضة.
انتصءديًء، مّثلت المصءدنة على الموازنة الاءمة تطّوبرًا هءّمًء، كونهء جء ت باد أكثر م  ثالث فنوات 

فرضتهء تداعيءت انتشءبر وعء  ية، وعءالفتنءد إلى تاديالت نءنونية م  الامل وفق الموازنة اإلثني عشر 
كمء أنهء تأتي بءلتزام  مع تقديرات إفرائيلية وعءلمية بأن االنتصءد اإلفرائيلي فيتجءوز «. كوبرونء»

بنك »هذه السنة خسءئر الاءم المءضي، النءجمة ع  القيود التي فرضتهء الجءئحة. وعحسب تقديرات 
، باد حءلة %5.5، 2022وفي الاءم المقبل، ، %7، فيبلغ النمو الاءم الجءبري «كزي إفرائيل المر 

. ومء ياّزز تلك التقديرات %2.22.2بنسبة بلغت  2020فنة « كوبرونء»انكمءش تسّبب بهء انتشءبر 
، مع %0.75تواُصل انخفءض عدد المصءبي  بءلفيروس، حيث بلغت نسبة الفحوصءت اإليجءبية 

، أمير «بنك إفرائيل»نًء م  ذلك، برأ  محءفظ بءلجرعَتي  الثءنية والثءلثة. وانطالافتمرابر التلقيح 
يءبرون، أن المصءدنة على الموازنة ُتاّد بشر  هءّمة لالنتصءد في هذا الونت، كونهء تسهم في إبرفء  

 حءلة يقي  إزا  مستقبل النشءط االنتصءدي.
فّرغ لمواجهة مصءدنة على الموازنة يسمحءن لهء بءلتعلى برغم مء َتقّدم، وإذا كءن افتقرابر الحكومة وال

التهديدات المتصءعدة في بيئتهء اإلنليمية، فإن الكيءن اإلفرائيلي ال يزال يشهد تصّدعءت اجتمءعية 
غير مسبونة دفات ماءهد الدبرافءت إلى إطالق صءفرات اإلنذابر إزا  هذا التحّدي المتاءظم. كذلك، 

فتراتيجية اليوم تبدو في طوبر تراُجع يمتّد لاقود، فإن مكءنة إفرائيل اال وعءلمقءبرنة مع تءبريخهء الذي
 متواصل، نتيجة افتمرابر تاءظم ندبرات أعدائهء.

 9/11/2021، األخبار، بيروت
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 إسـتـراتـيـجـيـة الـتـطـبـيـع اإلسـرائـيـلـيـة بـدأت تـنـهـار .52
 يونءتءن توفءل

الاالنءت مع إفرائيل، تجد تل قة السودان على تطبيع باد مروبر عءم على اإلعالن االحتفءلي بمواف
أبيب نفسهء في مواجهة ماضلة إفتراتيجية في أعقءب افتيال  الجيش السوداني على السلطة في 

 الخرطوم.
وظهرت الشكوك في أن المسؤولي  اإلفرائيليي  كءنوا على علم بءلمؤامرة، إن لم يكونوا متواطئي  

يفيد بأن وفدًا أمنيًء فودانيًء ند زابر إفرائيل فرًا نبل ريبًء باد وبرود تقرير صراحة فيهء، وعلى الفوبر تق
أفءبيع فقط. وعدا هذا الشك صءدنًء تقريبًء في ضو  الكشف ع  أن وفدًا إفرائيليًء، ضم ممثلي  ع  
الدفءع و"الموفءد"، فءفر إلى الخرطوم في أعقءب االنقالب إلجرا  محءدثءت حول مواضيع غير 

 .محددة
الماروف م  ترأس الجءنب اإلفرائيلي في هءتي  المنءفبتي ، يبدو أنه م  وفي حي  أنه م  غير 

الجءنب السوداني كءن محمد حمدان دنلو، نءئد نوات الدعم السريع شبه الاسكرية والحليف الرئيسي 
 للجنرال عبد الفتءح البرهءن، برئيس القوات المسلحة السودانية والمسؤول ع  االنقالب.

م تك  هنءك أفبءب لالعتقءد بأن مسؤولي الجيش والمخءبرات اإلفرائيليي  ولسو  الحظ، حتى لو ل
كءنوا متواطئي  في االنقالب الاسكري، وهو احتمءل تكه  به حتى باض الصحءفيي  اإلفرائيليي  

 عالنية، فإن إفرائيل بايدة كل الباد ع  كونهء مجرد متفرج بري .
هي مرتبطة برفميًء بءالنتقءل السيءفي في السودان في نيًء له مصءلح خءصة، و وتاد إفرائيل طرفًء ما

ضو  نرابر إدابرة ترامب غير الحكيم الاءم المءضي بإجبءبر الخرطوم على الموافقة على تطبيع 
الاالنءت مع تل أبيب مقءبل حزمة م  الحوافز المءلية الحيوية، بمء في ذلك شطب السودان م  

 .للدول الراعية لإلبرهءبالقءئمة األميركية 
وفي الونت الذي كءن ُيحكم فيه السودان بترتيب هش بي  أصحءب المصلحة الاسكريي  والمدنيي ، 
ويخضع لاملية هشة م  التحول الديمقراطي، نلنء: إن إفرائيل، بشكل مثير للجدل، كءنت تخءطر 

م األول لحكم المدني، في المقءبتقوية الانءصر ذاتهء التي شكلت أكبر عءئق أمءم انتقءل فلس إلى ا
الجيش الذي تولى القيءدة في إنءمة اتصءالت مع إفرائيل، واإلفالميي  الذي  عءبرضوا أي اتصءالت 

 م  هذا القبيل.
وفي هذه الحءلة، نّحى برئيس الوزبرا  اإلفرائيلي في ذلك الونت، بنيءمي  نتنيءهو، جءنبًء مصءلح 

الاءمة في شكل اتفءق تطبيع آخر  صير األجل في الاالنءتإفرائيل طويلة األجل لصءلح انتصءبر ن
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مع دولة مسلمة. وعذلك، انضم إلى برغبة الرئيس األميركي آنذاك، دونءلد ترامب، في تحقيق نصر 
 فريع لتحقيق مكءفب فيءفية فرياة، نبل أفبوعي  فقط م  االنتخءبءت الرئءفية األميركية.

الحتكءك إلى الاملية السيءفية طوة فتضيف مزيدًا م  اوكءن الخطر المتمثل في أن مثل هذه الخ
الداخلية في السودان، وهي عملية ل  يؤدي انحرافهء ع  مسءبرهء إلى القضء  على فرص البالد في 
التحول إلى ديمقراطية ذات توجه غرعي فحسب، بل فتدفاهء إلى اضطراب فيءفي طويل األمد 

 شي  أداة وليس شريكًء. د كءن السودان، باد كلوبرعمء حتى حرب أهلية كءن يمك  تجنبهء. فق
وم  المؤكد أن االضطرابءت في السودان فتشكل أواًل ونبل كل شي  مأفءة لشاب السودان. ولك  

 كمء نّدبر نتنيءهو، فإن ذلك فيقوض أهداف إفرائيل اإلفتراتيجية األوفع نطءنًء.
إفرائيل في بءلشراكة والتاءون مع وفي غيءب حكومة عءملة، ل  يكون السودان في وضع يسمح له 

أي عدد م  القضءيء، بمء في ذلك المصءلح ذات الصلة بءإلفتراتيجية المتالقة، بشكل عءجل، 
بءإلجرا ات اإلنليمية اإليرانية مبءشرة وم  خالل وكالئهء، داخل السودان والبحر األحمر. وهذه 

فية االنقالب ائيلية األخيرة على خلالمصءلح بءلذات هي التي يبدو أنهء وجهت التحركءت اإلفر 
 الاسكري في السودان.

وعءلتأكيد، م  منظوبر أمني محدد بدنة، فإن إفرائيل محقة في الساي للحصول على تأكيدات م  
 تم التي واالفتخبءبراتي،القيءدة الاسكرية السودانية بأن أي تفءهمءت أولية حول التاءون األمني 

 .دعمهء فيتم االنقالب، نبل إليهء التوصل
لى فبيل المثءل، فإن م  دواعي القلق البءلغ إلفرائيل أن إنشء  نءعدة افتخبءبراتية على وهكذا، ع

البحر األحمر، على األبرجح بءلقرب م  مدينة بوبرتسودان السءحلية الرئيسية في السودان، ل  
شهدت حصءبر يتارض للخطر، على األنل بءلنظر إلى االضطرابءت األخيرة في المنطقة التي 

 ليي  للمينء  لادة أفءبيع.متظءهري  نب
وعلى الرغم م  ذلك، حتى مع أنه م  السءبق ألوانه مارفة كيف فينتهي االنقالب الاسكري في 
السودان، فإن اإلجرا ات األخيرة للقدس تشير إلى أنه ليس لديهء فيءفة مدبروفة فالية تجءه 

دنة، خءصة أن القيءدة الاسكرية  دانية نظرة أوفع وأكثرالخرطوم. وتتطلب الاالنءت اإلفرائيلية السو 
 الجديدة فشلت في كسب الشرعية م  واشنط  والقو  الغرعية الرئيسية األخر .
مليون دوالبر م   700وفي الوانع، إن اإلدانة القوية م  نبل إدابرة بءيدن، التي علقت بءلفال 

مع القيءدة السودانية  لى التقءبرب اإلفرائيليالمسءعدات المءلية للسودان، يجب أن تلقي بظاللهء ع
 بداًل م  تحفيزهء.
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وتؤكد إمكءنية أن تكون اإلجرا ات اإلفرائيلية، على أنل تقدير، ند تم تنسيقهء مع واشنط ، فقط على 
الفءئدة الواضحة في هذا التحدي، أي أن إفرائيل مصممة على السير في مسءبرهء الخءص ومستادة 

 لك.لفءئهء إذا برغبوا في ذإلثبءت فءئدتهء لح
 وفي كلتء الحءلتي ، فإن فلوك إفرائيل يغذي التفكير الدبلومءفي واإلفتراتيجي المضلل.

وهو أمر مضلل، ألنه يغذي المفءهيم السودانية الخءطئة حول نفوذ تل أبيب على واشنط ، وهي 
الاواصم الاديد م  المفءهيم السءئدة ليس فقط في الاءلم الارعي واإلفالمي ولك  أيضًء في 

 األوبروعية. وهي مضللة في عدم نرا تهء للخءبرطة اإلنليمية والدولية.
وعلى عكس القبول الاءلمي لالنقالب المضءد للثوبرة في مصر، الذي أطءح حكومة محمد مرفي، 
فم  غير المرجح أن تقبل القو  الغرعية االنقالب المضءد للثوبرة في الخرطوم. فءإلطءحة بقيءدة 

و كءنت منتخبة ديمقراطيًء شي ، وعرنلة الاملية السيءفية التي تحمل وعودًا مية، حتى لإفال
وعداًل م  السمءح للمصءلح األمنية الضيقة المقترنة  بديمقراطية ذات توجه غرعي شي  آخر تمءمًء.

بيًء بءلغطرفة الدبلومءفية بقيءدة فيءفتهء تجءه الخرطوم، فإن لد  إفرائيل وحكومتهء الجديدة نس
إلعءدة التفكير في نهجهء تجءه السودان. وند يسءعد هذا النهج، الذي ند ُيطلق عليه التطبيع فرصة 

التفءضلي، أيضًء في إعءدة تشكيل النظرة تجءه الفرص الدبلومءفية مثل الوفءطة في الاالنءت مع 
 المزيد م  الخصوم السءبقي  على نطءق أوفع.

تكبح غرائزهء وأن تمضي بحذبر، وتقتصر عالنءتهء مع فرائيل أن وفيمء يتالق بءلسودان، يجب على إ
 القيءدة الاسكرية على االحتيءجءت األمنية واالفتخبءبرية األكثر حيوية.

وتنطبق حءجة إفرائيل إلى تبني نهج أكثر حذبرًا ودنة في التاءمل مع السودان أيضًء ع  الالعبي  
دول ند تحذو حذو  9م  التوناءت بأن على الرغم اإلنليميي  اآلخري . وفي الوانع، ال عجب أنه 

اإلمءبرات والبحري  وتطبع الاالنءت مع إفرائيل، فإن دولة واحدة فقط بءإلضءفة إلى السودان فالت 
ذلك، وهي المغرب، التي اتخذت خطوة مقءبل الفوز بءالعتراف األميركي بءلسيءدة المغرعية على 

 الصحرا  الغرعية.
النضمءم، ال فيمء ُعمءن والساودية، برعمء كءن له عالنة بمجموعة خري  ع  اوفي حي  أن إحجءم اآل

وافاة م  االعتبءبرات، بمء في ذلك تونع حدوث تغيير في اإلدابرة في واشنط ، إال أن نهج إفرائيل 
 المتشدد كءن عءماًل.

 ع بي  برئيسوتاد الطريقة التي أخطأت بهء إفرائيل في المحءدثءت المبءشرة وجهًء لوجه في اجتمء
الوزبرا  آنذاك نتنيءهو وولي الاهد الساودي، محمد ب  فلمءن، في نيوم، في تشري  الثءني المءضي، 

 مثءاًل على ذلك.
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ووّلد اإلعالن المتهوبر لإلعالم اإلفرائيلي ع  االجتمءع، الذي كءن م  المفترض أن يظل غير 
األفرة المءلكة الساودية،  يل م  داخلمالوم، برد فال عنيفًء كبيرًا م  ماءبرضي التطبيع مع إفرائ

 وفحق كل احتمءل لتحقيق انفراجة دبلومءفية خالل األفءبيع األخيرة إلدابرة ترامب.
وعاد كل شي ، ال يوجد بلد مثل بلد آخر، وال يجب أن تكون أي عالنة مثل أخر . فمء ينءفب 

ة أو الاراق أو فب الساودياإلمءبرات والبحري ، مع باض التاديالت، ال ينءفب وال يمك  أن ينء
 جيبوتي.

ومع ذلك، فإن مقءبرعة إفرائيل ذات المقءس الواحد الذي ينءفب الجميع لم تنشأ م  اتفءقيءت التطبيع 
األخيرة. لكنهء شكلت مونفهء تجءه الحلفء  والمنءفسي  على حد فوا  منذ توقيع ماءهدة السالم مع 

افتيء  إفرائيل م  السالم البءبرد مع ر ذلك فبب على األنل. وفي الوانع، يفس 1979مصر للاءم 
 مصر ونفءد صبرهء م  مونف األبردن المتاثر.

وفي خيءل إفرائيل الدبلومءفي األبيض واألفود، يجب أن ُيترجم السالم إلى عالنة دافئة ومزدهرة، 
 فرائيل.مع تفءعل كبير في التجءبرة والسيءحة. وهنء فإن أي شي  أنل م  ذلك يبدو كأنه ازدبرا  إل

ذا هو المونف نفسه الذي أعءق الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفءق فالم مع فوبرية، خءصة خالل وه
، عندمء بردعت مطءلب إفرائيل بسالم كءمل الزعيم 2000األيءم األخيرة لحءفظ األفد في الاءم 

لماءبرضة المريض خوفًء م  أن ابنه وخليفته على مء يبدو، بشءبر، ل  يتمك  م  التغلب على ا
 داخلية التي كءن م  المتونع أن يولدهء تدفق البضءئع اإلفرائيلية والسءئحي  اإلفرائيليي .ال

وفضل برئيس الوزبرا  آنذاك، إيهود بءبراك، مء عرف بـ"نهج التبءطؤ" حيث برأ  أن األفد لم يك  جءدًا 
لب على باض ًء في التغوأخيرًا، ند تسءعد فيءفة التطبيع التفءضلي إفرائيل أيض بمء فيه الكفءية.

 المقءومة المتأصلة لتحقيق تقدم ملموس مع الفلسطينيي .
وتشير مطءلب إفرائيل التي ال حصر لهء على مء يبدو م  الفلسطينيي  على مستو  مونفهم م  
إفرائيل، فوا  كءن االعتراف بإفرائيل كـ"دولة يهودية" أو التخلي ع  حق الاودة، جمياهء إلى نفس 

هم اتفءقية فالم، خءصة مء يتطلب تقديم تنءزالت مفترضة مؤلمة، ال تاكس لجوهرية لفالصاوعة ا
تبءدل المصءلح. وهو فبب آخر لفشل إفرائيل في القيءم بكل مء كءن يمك  أن تفاله للتوصل إلى 
اتفءق الوضع النهءئي مع منظمة التحرير الفلسطينية، ومع مراعءة مء يقتضيه اختالف الحءل هدنة 

 "حمءس".األمد مع  طويلة
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ول  تفتح فيءفة التطبيع التفءضلي فقط عءلمًء م  االحتمءالت إلفرائيل ال تزال حتى اآلن غير نءبلة 
للتصوبر، لكنهء فتسءعد أيضًء إفرائيل على صنع فالم حقيقي م  اتفءنءت السالم التي أنجزتهء 

 بءلفال.
 "هآرتس"

 10/11/2021األيام، رام هللا، 
 

 :كاريكاتير .53

 

 
 20/5/2021، القدس العربي، لندن


