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 .1بينيت :الفلسطينيون "مجرد موضوع آخر" بالمحادثات مع قادة عرب
بالل ضاهر :كرر رئنس الحكومة اإلسرائنلنة ،يفتالي بنينت ،رفضه التوصل إلى أي اتفاق سالم مع
الفلسطنينن  ،وأ الموضوع الفلسطنيي طُرح خالل محادنثاته مع مسؤولن في دول عربنة "كمجرد

موضوع آخر" ،ووصف تبادل الهجمات بن إسرائنل وان ار بأيها "حرب باردة" .وجاء ذلك خالل
مقابلة معه يشرتها صحنفة "صيداي تانمز" البرنطاينة نوم األحد.

وتطرق بنينت إلى الخالفات بشأ حل الصراع اإلسرائنلي – الفلسطنيي بن إسرائنل وبن اإلدارة

األمنركنة واالتحاد األوروبي ،قائال إيه "ال بأس بوجود خالفات في عدد م المجاالت .وقد علميا

بذلك مسبقا .وهذا لم نك مفاجئا".

وأضاف بنينت أيه "ال نوجد زعنم واحد مهم في الميطقة نعتقد أيه باإلمكا التوجه يحو عملنة سالم

اآل  .وقد خبِريا بصورة قاسنة أ يقل (االيسحاب م ) مياطق وايشاء كنايات شبه دولة ال نيجح".

وتابع بنينت أ المواضنع التي كايت مطروحة خالل لقاءاته مع قادة في الميطقة هي وباء كورويا،

إن ار والتجارة اإلقلنمنة .وادعى أ الفلسطنينن كايوا "مجرد موضوع آخر" خالل هذه اللقاءات ،وأ
هؤالء القادة "ندركو منثلي ما الذي نمك تحقنقه وهم نرندو االستقرار".

واستبعد بنينت ممارسة الغرب ضغوطا علنه ،وذلك بسبب تشكنلة حكومته ،وأل معظم الحكومات

الغربنة ،وكذلك إدارة جو باند  ،راضنة م رحنل سلفه ،بينامن يتيناهو ،ع الحكم.

عرب 2021/10/31 ،48

" .2الخارجية الفلسطينية" تطالب "الرباعية" بعقد اجتماع عاجل إلنقاذ حل الدولتين
رام هللا :طالبت و ازرة الخارجنة الفلسطنينة ،أمس األحد ،اللجية الرباعنة الدولنة للسالم في الشرق
األوسط ،بعقد اجتماع عاجل على المستوى الوزاري إليقاذ حل الدولتن  .وقالت ،في بنا صحافي

يقل ته وكالة األيباء األلماينة ،إيه نتوجب على الرباعنة الدولنة سرعة عقد اجتماع لها نفضي لالتفاق
على عقد مؤتمر دولي للسالم .وأضافت أيه نجب أ نيبنثق ع المؤتمر الميشود« :مفاوضات

مباشرة حقنقنة وذات جدوى بن الجايبن الفلسطنيي واإلسرائنلي ،وبإشراف دولي متعدد األطراف
سقف زميي محدد وواضح إليهاء االحتالل

وبياء على مرجعنات السالم الدولنة نؤدي ضم
ً
اإلسرائنلي ألرض دولة فلسطن » .واتهمت الو ازرة ،الحكومة اإلسرائنلنة ،بتصعند أيشطتها

االستنطاينة «في تعمنق المستعمرات وسرقة المزند م
لتطبنق مبدأ حل الدولتن ».
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 .3المالكي يطلع حركة التضامن مع فلسطين بلوكسمبورغ على التحركات الدبلوماسية الفلسطينية
لوكسمبورغ :أطلع وزنر الخارجنة رناض المالكي ،حركة التضام مع فلسطن في لوكسمبورغ ،على
آخر التحركات الدبلوماسنة الفلسطنينة على المستوى األوروبي لوضع حد لممارسة الضغط على
سلطات االحتالل اإلسرائنلي لوقف االستنطا  ،وهدم البنوت ،وكافة خروقات حقوق االيسا  ،وعلى

حث الدول األوروبنة على االعتراف بدولة فلسطن  .ونثم

المالكي الدور الذي تلعبه حركات

التضام األوروبنة مع شعبيا ،داعنا إناها الى تكنثنف هذا التحرك على المستونات الرسمنة األوروبنة

للوصول الى إجراءات فاعلة ضد االستنطا والمستوطين اإلسرائنلنن .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/10/30 ،

 .4أبو هولي :التحضيرات جارية لعقد مؤتمر المانحين "لألونروا" منتصف الشهر المقبل
رام هللا :قال رئنس دائرة شؤو الالجئن أحمد أبو هولي ،إ التحضنرات متواصلة إليجاح مؤتمر
المايحن لوكالة "األويروا" ،الذي سنعقد في  16م الشهر المقبل .وأضاف أبو هولي ،ا "األويروا"
ايتهت م

إعداد استراتنجنتها التي ستعرضها على الدول المضنفة ،إلقياع العالم بمدى حاجة

الالجئن لهذا الدعم وتأنثنراته المباشرة علنهم .وبن أبو هولي في حدنث إلذاعة "صوت فلسطن "،
نوم السبت ،أ الوكالة ستحارب خالل المؤتمر مسألة التشكنك بعملها ،إلقياع كل الممولن بضرورة
تقدنم الدعم لها ،مشن ار إلى أ

األمنركنة.

نثالنثن

دولة ستشارك في المؤتمر ،م

بنيها الوالنات المتحدة

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/10/30 ،

 .5مستشار اشتية :التعهدات األوروبية سيتم صرفها قريبا

أشرف الهور :قال مستشار رئنس الوزراء الفلسطنيي اسطنفا سالمة ،إ التعهدات األوروبنة التي
كايت ُمخصصة في عام  2021إضافة إلى تعهدات االتحاد األوروبي لفلسطن للعام  ،2022سنتم
صرفها قرنبا ،مؤكدا أ صرف تلك المبالغ سنكو خالل الربع األول م العام  .2022وخالل حدننثه
إلذاعة صوت فلسطن الرسمنة ،قال إ إجمالي الدعم لعام  2021و 2022حوالي  600ملنو نورو،

ُمضنفا أ هذا المبلغ ل نذهب بكامله لموازية الحكومة الفلسطنينة .وأضاف أيه سنتم تقسنم المبلغ
لـ 280ملنو نورو لموازية الحكومة الفلسطنينة ،و 170ملنو نورو لوكالة “األويروا “ ،و 150ملنو
نورو لمشارنع تيمونة مختلفة .وأكد سالمة أ عام  2021هو العام األصعب مالنا على الحكومة
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الفلسطنينة ،وذلك يتنجة توقف الدعم األوروبي لموازية الحكومة لـ”أسباب فينة” ،وكذلك توقف الدعم
العربي واألمرنكي لموازية الحكومة الفلسطنينة.

القدس العربي ،لندن2021/10/31 ،

 .6اشتباكات بين أجهزة السلطة ومسلحين في مخيم بالطة
يابلس-غزة /جمال غنث :ايدلعت مساء السبت ،اشتباكات مسلحة بن

األجهزة األمينة التابعة

للسلطة ومسلحن نيتمو للتنار اإلصالحي الدنمقراطي في حركة "فتح" ،في مخنم بالطة شرقي
مدنية يابلس شمالي الضفة الغربنة المحتلة .وقال مصدر في المخنم لصحنفة "فلسطن " :إ

االشتباكات المسلحة وقعت في أنثياء فض أجهزة أم السلطة حفل تأبن الشاب "حاتم أبو رزق" ،أحد
أبرز المطلوبن للسلطة ،في الذكرى السيونة األولى لمقتله في اشتباك مسلح .وأضاف المصدر،
الذي فضل عدم ذكر اسمه ،خشنة اعتقاله م أجهزة السلطة :إ األجهزة األمينة اعتدت على

المشاركن في حفل التأبن باله اروات وأعقاب البيادق ،ما أدى إلصابة عدد ميهم بجراح طفنفة.

وذكر أ اعتداء أم السلطة على حفل التأبن واطالق الرصاص دفع مسلحن نيتمو إلى التنار
اإلصالحي الدنمقراطي في حركة "فتح" للتصدي للسلطة ،ما أدى لوقوع اشتباكات مسلحة بن

الطرفن .

فلسطين2021/10/31 ،

 .7العسيلي :نحضر النضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية كعضو مراقب
رام هللا :أكد وزنر االقتصاد الوطيي خالد العسنلي ،استمرار التحضنرات الالزمة اليضمام دولة
فلسطن في ميظمة التجارة العالمنة كعضو مراقب ،وااليدماج في اليظام التجاري العالمي .جاء ذلك

خالل مشاركة العسنلي في أعمال االجتماع التحضنري لوزراء التجارة بالدول العربنة ،الذي تستضنفه
السعودنة عبر تقينة االتصال المرئي ،تمهندا اليعقاد المؤتمر الوزاري النثايي عشر لميظمة التجارة

العالمنة أواخر الشهر الجاري في مدنية جينف السونسرنة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/10/31 ،
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 .8الجهاد بعد لقاء مسؤولين مصريين :غزة ستشهد تدفقاً لألفراد والبضائع ...ال أفق واضحاً
للمصالحة

ارم هللا-كفاح زبو  :قال مسؤولو في حركة الجهاد اإلسالمي ،إ مصر ستدخل تسهنالت إضافنة
لقطاع غزة فنما نتعلق بحركة األفراد والبضائع واحتناجات أخرى .وأوضح عضو المكتب السناسي

لحركة الجهاد اإلسالمي ،يافذ عزام ،األحد ،أ اجتماع وفد حركة الجهاد اإلسالمي برئاسة األمن
العام زناد اليخالة في القاهرة ،برئنس جهاز المخابرات العامة المصرنة الوزنر عباس كامل ،كا

إنجابناً ،تم خالله طرح مجمل الملفات على الساحة الفلسطنينة ،وقد تجاوب كامل بشكل إنجابي مع

كل ما طرحته الحركة م مطالب للتخفنف ع الفلسطنينن في غزة .وأضاف عزام م القاهرة
إلذاعة محلنة تابعة للجهاد في غزة« ،أ

الشأ

الفلسطنيي كا

في صلب االجتماع حنث تم

الحدنث حول الوضع الصعب والمأساوي الذي نعنشه شعبيا والتحدنات ،باإلضافة إلى أ المصالحة

كايت حاضرة ووقف العدوا على شعبيا ،ووقف الحصار كما تم بحث قضنة المعبر وقطاع غزة،

وكا هياك وعد م الجايب المصري بتخفنف المعاياة وزنادة عدد المسافرن ذهاباً واناباً».

وحول المصالحة ،قال عزام« :تحدنثيا كنثن ار ع المصالحة ولك أفق المصالحة غنر واضح والكرة
في الملعب الفلسطنيي ،خاصةً أ الجوالت التي تمت قبل  8شهور قد تعنثرت» .وأضاف «رغم ذلك،
مصر وعدت باستمرار جهودها ،والجهاد اإلسالمي ستواصل الجهود لترمنم العالقات الداخلنة».

الشرق األوسط ،لندن2021/11/1 ،

 .9تقرير إسرائيلي :تفوق المقاومة بغزة واحباط جيش االحتالل
غزة-رجب المدهو  :بعد مضي خمسة أشهر على معركة «سنف القدس» ،ها هو االحتالل
ّ
اإلسرائنلي نعترف بالفشل الكبنر الذي ُميي به جنشه ،وبيجاح المقاومة الفلسطنينة في االستفادة م
ضده؛ إذ نكشف تحقنق
يقاط ضعفه ،فضالً ع
تجاوز قدراته العالنة وتحقنق ضربات موجعة ّ
ُ

سرب ،أجراه الجنش ،حالة «العجز االستخباري» التي تسبَّبت بها أجهزة أم المقاومة الستخبارات
ُم ّ
تحدث إلى «األخبار» ،إ الفصائل كايت
العدو .وفي هذا اإلطار ،نقول مصدر في المقاومةّ ،
القوة والضعف لدى االحتالل ،وتسعى إلى تجاوز قدراته العسكرنة ،في
تراقب على الدوام ،مكام
ّ
العدو ،وهو ما حدث في المعركة األخنرة،
ظل تركنزها على الفرص التي نمك م خاللها إنالم
ّ
ّ
ضد الدروع.
وتحدنداً في عدد م عملنات الصوارنخ
الموجهة ّ
ّ
سري أُجرى لتقننم يتائج الحرب األخنرة على قطاع
وكشفت وسائل إعالم عبرنة ،أخن اًر ،ع تحقنق ّ
غزة ،بعيوا

نبن
«عملنة حارس األسوار ـ ـ األداء واالستخبارات العملنة»ّ ،
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العملناتي في معركة «سنف القدس» ،والفشل العملناتي الكبنر الذي ُميي به جنش االحتالل أمام
أضر بأداء الوحدات
المقاومة طوال  11نوماً .وتشنر «القياة  »12العبرنة ،إلى أ التحقنق األخنر ّ
ضد دولة االحتالل ،وال
العسكرنة في الجنش وبنثقة الجمهور فنه ،وميح المقاومة الفرصة الستخدامه ّ
سنما أيه ُنظهر فجوات استخبارنة كبنرة حالت دو قدرة الجنش على الوفاء بالتوقّعات التي خلقها

المضادة للدروع ،والصوارنخ التي تمتلكها الفصائل في
ليفسه ،م منثل اإلضرار بيظام الصوارنخ
ّ
غزة ،وكذلك استهداف قادتها .تحقنق أجراه جنش االحتالل بعد أسابنع م ايتهاء الحرب ،وشمل كل
وتم تسرنبه إلى وسائل اإلعالم م ِقَبل جهاز
أذرعه والوحدات واأليظمة التي شاركت في القتالّ ،
نسمنها «فجوة تشغنلنة خطنرة
سري داخل الجنش اإلسرائنلي.
ّ
ّ
نتطرق البيد  33م التحقنق إلى ما ّ
في عرقلة قدرات أيظمة الصوارنخ ،وتلك المضادة للدبابات والقياصة التابعة للمقاومة» بسبب اليقص

العدو فشل في الكشف ع معظم قاذفات الصوارنخ،
الحاد في المواد االستخبارنة ،وهو ما نعيي أ
ّ
ّ
الحاد في المعلومات
وتحدند مواقع خالنا اإلطالق ،وقادة «حماس» في غزة .وفي ضوء اليقص
ّ

االستخبارن ة ،نوضح التحقنق أ التقارنر العسكرنة للجنش كايت تؤكد اغتنال قادة الكتائب والسرانا،

وفي بعض الحاالت لم نكويوا قد اغتنلوا بالفعل ،بل قُصفت ميازلهم فقط .ووفق التحقنق ،فإ أيظمة
ين ار جنش االحتالل ،بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحنات والمدافع والصوارنخ وغنرها ،لم
نك لدنها المعلومات االستخبارنة التي تتنح لها إمكاينة ضرب أهداف نمك أ تقِلّل م زخم ين ار

استمرت بيفس الكنثافة حتى يهانة المعركة.
المقاومة التي
ّ
وعلى رغم تصرنحات الياطق باسم جنش االحتالل خالل المعركة حول تدمنر أيفاق إطالق

الصوارنخ والقضاء على الفرق المضادة للدباباتّ ،إال أ إطالق الصوارنخ في اتّجاه المستوطيات
استمر بالزخم يفسه ،فنما تم ّكيت الفرق المضادة للدبابات التابعة للمقاومة م السنطرة على
الجيوبنة
ّ
الميطقة الحدودنة بالكامل .ونشنر البيد  38م التحقنق إلى أ «النثغرات في المعلومات االستخبارنة

التي اكتشفت بعد العملنة ،كايت على عكس ما ُيشر في وسائل اإلعالم يقالً ع مصادر في
الجنش اإلسرائنلي ،سعت ـ ـ قبل المعركة ـ ـ إلى تضخنم قدرات جمع المعلومات االستخبارنة م أجل
إنصال رسالة تهدند للمقاومة في غزة وطمأية الجمهور اإلسرائنلي الذي اكتَشف زنف ما كا نتلقّاه
م معلومات» .وهذا أمر بالغ األهمنة ،وفق التحقنق ،كويه تسبَّب في إلحاق الضرر بصورة الجنش
وقدراته ،وخلق أمياً وهمناً لدى الجنش والجمهور اإلسرائنلنَّن  .ونوضح أ هذا الوهم الذي تولّد لدى

الجنش حول قدراته االستخبارنة ،أنثّر على تفكنر الضباط على األرض ،الذن اعتقدوا بأ لدنهم تفوقاً
كبن اًر على فصائل المقاومة ،وهو ما نثبت عكسه .ونكشف البيد  55م التحقنق كنف أنثّر هذا التقننم
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القوة ،على نثقة الجمهور اإلسرائنلي بجنشه،
الخاطئ للوضع ،إلى جايب المبالغة في استعراض ّ
وسمح للمقاومة الفلسطنينة باستغالل هذه الحالة م أجل التأنثنر علنه.
األخبار ،بيروت2021/11/1 ،

 .10هنية يهنئ بنكيران بانتخابه األمين العام لحزب العدالة والتنمية
هاتف إسماعنل هينة رئنس المكتب السناسي لحركة حماس مساء األحد عبد اإلله بيكن ار  ،حنث قدم
عاما لحزب العدالة والتيمنة في المغرب .وتميى رئنس الحركة التوفنق
له التهايي بايتخابه ً
أمنيا ً
والسداد للدكتور بيكن ار  ،وترسنخ المواقف األصنلة في المغرب تجاه القضنة الفلسطنينة والشعب
الفلسطنيي وحقوقه الراسخة في وطيه وأرضه .م جايبه أكد بيكن ار مواقف الحزب النثابتة تجاه

معبر ع تقدنره لهذا االتصال.
الوقوف إلى جايب القضنة الفلسطنينة ودعم الفلسطنينن ً ،ا
موقع حركة حماس2021/11/30 ،
 .11في ذكرى وعد بلفور "الرشق" :شعبنا سيبقى متمسكا بأرضه من بحرها لنهرها
متمسكا
شدد عضو المكتب السناسي لحركة "حماس" عزت الرشق ،على أ شعبيا الفلسطنيي سنبقى
ً
بأرضه م بحرها إلى يهرها .وأكد "الرشق" أيه في الذكرى الـ 104لوعد بلفور المشؤوم ،ستبقى كل
الوعود الباطلة التي تيتقص م حقوق شعبيا المشروعة ونثوابته وقضنته إلى زوال .كما وأكد في

تصرنحاته على أ

شعبيا سنبقى صامداً قابضاً على الزياد معتصماً بإنمايه بوعد هللا المحتوم

باليصر والتحرنر القادم بإذ هللا.

فلسطين أون الين2021/10/31 ،

 .12القانوع يطالب بمعاقبة سفير االحتالل لدى األمم المتحدة
قال الياطق باسم حركة "حماس" عبد اللطنف القايوع ،إ تمزنق سفنر االحتالل جلعاد أردا تقرنر
مجلس حقوق اإليسا على ميبر الجمعنة العامة لألمم المتحدة ،والذي أدا حكومته في جرائمها

ضد شعبيا نعكس السلوك المتبجح لدولة االحتالل الصهنويي في تعاملها مع المؤسسات الدولنة
واألممنة ،وهو ما نتطلب ردعه واتخاذ خطوات عقابنة بحقه .وأضاف في تصرنح صحفي ،السبت،

أ العالم مطالب بوقف سناسة المعاننر المزدوجة ،وايصاف ضحانا االحتالل ،وانقاف هذا الكنا

المارق عيد حده ،ومحاسبة قادته على جرائمهم بحق شعبيا.
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 .13غانتس يمنح السلطة سلسلة تسهيالت قبل زيارة مرتقبة إلى واشنطن
أمر وزنر الجنش اإلسرائنلي ،بنيي غايتس ،بتيفنذ مرحلة نثاينة م رزمة تسهنالت مقررة للفلسطنينن
في الضفة الغربنة وقطاع غزة ،كجزء م خطة لدعم وتقونة وتعزنز السلطة الفلسطنينة ،في وقت
قال فنه يفتالي بنيت رئنس الوزراء اإلسرائنلي ،إ حكومته تعارض بشدة إقامة دولة فلسطنينة اآل .

وقالت «القياة  »12اإلسرائنلنة إ غايتس صادق على تيفنذ خطة بياء مساك جدندة للفلسطنينن

الذن نعنشو في الميطقة (ج) في الضفة الغربنة ،الخاضعة للسنطرة اإلسرائنلنة الكاملة ،إضافة إلى

 1300وحدة سكينة كا قرر الموافقة علنها سابقاً.

وأضافت القياة« :ستقوم إسرائنل أنضاً برفع عدد طلبات لم الشمل للفلسطنينن غنر المسجلن  ،إلى

جايب الـ 4,000آالف شخص الذن

تم تسجنلهم قبل أسابنع ،باإلضافة إلى ترخنص المزند م

محطات الوقود في الضفة الغربنة ،وتشكنل لجية لدراسة السماح للسائحن الفلسطنينن

بالدخول

للداخل» .وحسب التقرنر ،فإيه تقرر أنضاً إضافة زنادة كبنرة في عدد تصارنح العمل وتوسعتها في
قطاعات أخرى ،منثل تكيولوجنا المعلومات والخدمات.

الشرق األوسط ،لندن2021/11/1 ،

 .14غانتس يقدم اقتراحا لتشكل لجنة تحقيق رسمية بقضية الغواصات
اتفق رئنس الحكومة اإلسرائنلنة ،يفتالي بنينت ،ووزنر األم  ،بنيي غايتس ،على أ تبحث الحكومة
مقترحا قدمه األخنر نوم األحد ،لتشكنل لجية تحقنق رسمنة في قضنة الغواصات ،بعد المصادقة

على منزاينة الدولة.

وأفاد بنا صادر ع مكتب وزنر األم بأ غايتس قدم إلى سكرتارنة الحكومة ،النوم ،مشروع قرار

م أجل تشكنل لجية تحقنق رسمنة حول "شراء الغواصات والقطع البحرنة" ،التي صادق علنها
رئنس الحكومة السابق ،بينامن يتيناهو ،بشكل ميفرد وم دو علم و ازرة األم أو وزنر األم

حنيها ،موشنه نعالو .

عرب 2021/10/31 ،48

 .15تدريبات إسرائيلية تحاكي حرباً شاملة مع حزب هللا وغزة

تل أبنب :بعد التدرنبات التي جرت في األسبوع الماضي على حرب جدندة مع قطاع غزة ،وتدرنبات

دولنة على مهاجمة «أهداف بعندة جداً في الشرق األوسط» ،أطلقت الشرطة اإلسرائنلنة بالتعاو مع
الجنش وغنره م

أجهزة األم  ،ومشاركة و ازرة الدفاع وو ازرات أخرى ،أمس األحد ،ما نسمى
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«التدرنب القطري الوطيي» للجبهة الداخلنة ،الذي سنستمر خمسة أنام ،حتى الخمنس المقبل.
ونتضح م خطط هذا التدرنب ،أيه نحاكي عدة سنيارنوهات لحرب شاملة على عدة جبهات في آ

واحد ،ونشمل ألول مرة «احتمال ايدالع اضطرابات للمواطين العرب (فلسطنيني  ،)48في البلدات
العربنة وفي المد المختلطة ،على غرار ما جرى خالل العملنة الحربنة األخنرة على غزة في شهر

مانو (أنار) المقبل» .وقال مصدر في الشرطة إ «الحكومة وانثقة م أ المواطين العرب بغالبنتهم
ملتزمو وال نفكرو في عرقلة عمل الجنش ،لكيها واعنة الحتمال أ تقوم قوى متطرفة بإجراء

مظاهرات ذي طابع عينف ،مما نحتاج إلى مواجهتها».

أطلق على هذه المياورات ،اسم «أسبوع الجبهة الوطينة الداخلنة» ،وسنتم إجراؤها في ظل اإلعال
ع

«حالة طوارئ قصوى» م

خالل السنيارنو الذي نحاكي حرباً شاملة مع «حزب هللا» في

الشمال ،م لبيا وسورنا ،ومع الميظمات المسلحة في قطاع غزة .وسنتم التركنز على مواجهة

قصف كنثنف جداً على الجبهة الداخلنة م هذه المواقع ،وال نستبعد أنضاً التعرض لقصف إنرايي

مباشر بالصوارنخ.

الشرق األوسط ،لندن2021/11/1 ،

 .16استطالع يتوقع سقوط بنيت وخروج حزبه من الكنيست
تل أبنب :تواجه حكومة إسرائنل أسبوعاً مصنرناً ،مع بدء المداوالت ،النوم االنثين  ،حول إقرار

الموازية العامة الذي نحتاج إلى تأنند أغلبنة  61يائباً.

ومع محاوالت المعارضة بقنادة بينامن يتيناهو ،إقياع يائب أو أكنثر في االئتالف الحاكم ،بااليتقال
إلى معسكره ،بغرض إسقاط الحكومة ،يشرت يتائج استطالع رأي تبن أ رئنس الوزراء يفتالي

بينت ،نواجه ايهنا اًر في شعبنته ،وأ حزبه «نمنيا» ،الممنثل النوم بسبعة يواب ،سوف نيدنثر ول
نتجاوز يسبة الحسم .ول نستطنع هو حتى أ نكو عضواً في الكينست (البرلما اإلسرائنلي).

وأظهر االستطالع الذي أجراه معهد «دانركت بولس» ،ويشر أمس األحد ،أ يتيناهو ،ما زال أقوى

السناسنن شعبنة في إسرائنل ،وأ حزبه اللنكود سنرتفع م  30إلى  35مقعداً ومعسكره النمنيي

المتطرف سنرتفع م  52إلى  59مقعداً .وبالمقابل فإ قوة األحزاب المشاركة في االئتالف الحكومي
الحالي ،ستهبط م  61إلى  54مقعداً .وتصبح «القائمة المشتركة» لألحزاب العربنة لسا المن از

برصند  7يواب (نوجد لها النوم  6يواب).

وعقب مسؤول في اللنكود على هذه اليتائج ،بالقول ،إ الجمهور نعي أ الحكومة الحالنة غنر

طبنعنة ونجب أ تسقط .وأكد أ يتيناهو سنكو قاد اًر على قنادة معسكر النمن إلى االيتصار.
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ولذلك فهو سنسعى خالل األنام القادمة إلى إفشال مشروع الموازية الحكومي .وحسب القايو  ،عيدما
فور ،ونتم اإلعال ع حل الكينست واجراء ايتخابات جدندة في
نتم إسقاط الموازية تسقط الحكومة ،اً

غضو  100نوم.

وتشنر يتائج االستطالع المذكور ،إلى أيه في حال سقوط الحكومة واجراء االيتخابات ،النوم،
ستحصل أحزاب المعارضة الحالنة على اليتائج التالنة :اللنكود  35مقعداً ،حزب النهود الشرقنن

المتدنين  ،شاس ،نحافظ على قوته  9مقاعد ،وتكتل النهود األشكنياز المتدنين «نهدوت هتوراة»
المتطرف «الصهنوينة الدنينة» بقنادة بتسلئنل

نرتفع م

 7إلى  8مقاعد ،وحزب المستوطين

النوم م

المعارضة ،فإيها تتخذ مواقف معادنة ليتيناهو؛ ولذلك ال تحسب على تكتله .وبما أ

سموترتش نرتفع م  6إلى  7مقاعد .ومع أ «القائمة المشتركة» بقنادة اليائب أنم عودة تعتبر
مجموع أصواته ( 59يائباً) ال تكفي لتشكنل حكومة ،فسنضطر إلى البحث ع بدنل آخر نضمه
الئتالفه.

في المقابل ،جاء توزنع المقاعد على أحزاب االئتالف الحكومي الحالي ،على اليحو التالي« :ننش

عتند» (نوجد مستقبل) بقنادة نائنر لبند ،نرتفع م  17إلى  20مقعداً« ،كحول لفا » (أزرق أبنض)
بقنادة بنيي غايتس سنهبط م  8إلى  7مقاعد ،وكل م «حزب العمل» برئاسة منراف منخائنلي

و«نسرائنل بنتنيو» برئاسة أفنغدور لنبرما  ،سنحصل على  7مقاعد ،والقائمة الموحدة للحركة
اإلسالمنة برئاسة ميصور عباس سترتفع م  4إلى  5مقاعد ،و«تكفا حدشا» (أمل جدند) برئاسة

غدعو ساعر ستهبط م  6إلى  4مقاعد ،وحزب «منرتس» النساري برئاسة يتسا هوروفتش

سنهبط م  6إلى  4مقاعد .وعملناً نخسر هذا االئتالف أكنثرنته ونهبط إلى  54مقعداً.

وأما حزب «نمنيا» برئاسة رئنس الحكومة ،بينت ،الذي فاز في االيتخابات األخنرة بسبعة مقاعد،

فإيه ل نتجاوز يسبة الحسم وسنصبح خارج الكينست .وحتى لو عقد هذا الحزب تحالفاً مع ساعر
وشكال معاً قائمة مشتركة ،فإيهما ل نحصال على أكنثر م  7مقاعد ،وهذا نعيي أيهما ل نتمكيا

م إيقاذ االئتالف وسنبقى تحالف الحكومة الحالي مع  57مقعداً .وحسب تحلنل «دانركت بولس»،
فإ يتيناهو وحلفاءه سنسترجعو غالبنة المصوتن الذن فقدوهم في االيتخابات األخنرة.

ولهذا ،فإ بينت وشرنكه لبند ،اللذن نجرنا استطالعات خاصة بهما ونعرفا ما آلت إلنه حالة

االئتالف م تدهور ،سنسعنا إلى تمرنر الموازية بأي نثم وميع خطر إجراء ايتخابات جدندة.
وستكو معركتهما األولى ،هذا األسبوع ،في مياقشة اقتراح المعارضة ،النوم االنثين  ،يزع نثقة ع

الحكومة .وقد رفضت المعارضة طلب االئتالف تأجنل هذا المشروع إلى األسبوع القادم ،لوجود

رئنس الوزراء بينت حالناً في مؤتمر المياخ ،وم غنر المألوف يزع النثقة عيه في غنابه؛ ولذلك
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قررت أحزاب االئتالف مقاطعة التصونت على حجب النثقة .وفي هذه الحالة نمك
المعارضة على أغلبنة ليزع النثقة ،إال أ الحكومة ل تسقط ،أل

عضو كينست على األقل.

أ

تحصل

إسقاطها نحتاج إلى تأنند 61

الشرق األوسط ،لندن2021/11/1 ،

 .17في ٍ
تحد سافر :سفير "إسرائيل" يمزق تقرير مجلس حقوق االنسان من على منصة األمم المتحدة
في ٍ
مزق السفنر اإلسرائنلي لدى األمم المتحدة "جلعاد أردا " تقرنر
تحد للهنئات والميظمات الدولنةّ ،
مجلس حقوق اإليسا الذي ندن جرائم االحتالل اإلسرائنلي بحق أبياء شعبيا الفلسطنيي ،م على

ميصة األمم المتحدة.

وقال أردا خالل جلسة عقدت في الجمعنة العامة لألمم المتحدة" ،لألسف ال نمك هدر الوقت

نصر على تضنع الوقت وموارده المالنة ضد دولة واحدة" ،واصفاً تقرنر
لالستماع إلى مجلس
ّ
ٍ
ومعاد للسامنة".
المجلس بأيه "ميحاز
وقبل تمزنق القرار ،أشار أردا إلى أ السفنر اإلسرائنلي السابق لدى األمم المتحدة حاننم هرتسوغ

مزق قرار الجمعنة العامة لألمم المتحدة الذي نقار الصهنوينة بالعيصرنة.

وأردف" :المكا الوحند الذي نستحقه هذا التقرنر هو سلة المهمالت ،وهذا بالضبط ما سيتعامل

معه" ،لنقوم بتمزنق التقرنر أمام الحضور.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/31 ،

 .18تبادل إطالق نار مع قوة للجيش اإلسرائيلي قرب الحدود المصرية
وقع تبادل إلطالق اليار ،النوم األحد ،مع عياصر في الجنش اإلسرائنلي قرب الحدود المصرنة،
جيوبي البالد ،في ما زعم أيها عملنة إلحباط تهرنب المخدرات عبر الحدود مع مصر .وذكر الموقع
اإللكترويي لصحنفة "ندنعوت أحرويوت" (وانيت) أ

الجنش اإلسرائنلي أحبط عملنة تهرنب 300

كنلوغرام م المخدرات تقدر قنمتها بـ 6مالنن شنكل .وبحسب هنئة البث اإلسرائنلنة ("كا ،)"11

"لم نصب أي عيصر م الجنش اإلسرائنلي خالل تبادل إطالق اليار مع المهربن ".

عرب 2021/10/31 ،48
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 .19مشروع حماية لسجن جلبوع بت  8ماليين شيكل لمنع الفرار منه
تل أبنب  -وكاالت :بدأ قسم الهيدسة والبياء في و ازرة الجنش اإلسرائنلي ،وادارة مصلحة السجو
اإلسرائنلنة ،مشروع حمانة بقنمة  8مالنن شنكل لسج جلبوع ،بعد حادنثة فرار األسرى الستة الشهر

الماضي.

وبحسب موقع "معارنف" ،أمس ،سنشمل المشروع تقونة الخالنا المعدينة في السج وتحسن حمانتها

لميع أي محاولة فرار في المستقبل.

وأوضح الموقع أيه في األنام المقبلة سنتم االيتهاء م إجراءات رسم الخرائط الهيدسنة في السج ،

وبعد ذلك سنبدأ قسم الهيدسة والبياء أعمال الحمانة.

ويوهت إلى أ المشروع ذو أهمنة كبنرة ،حنث نجمع بن خبرة المهينن م مختلف الهنئات م

أجل زنادة أم السج والوصول به إلى المعاننر المطلوبة في خدمة السجو لميع الف ارر أو أي

أضرار في المستقبل.

األيام ،رام هللا2021/11/1 ،

 .20ضابط إسرائيلي لت"األيام" البحرينية :اتفاقيتتات إبراهتام فرصتة لشترق أوستط جديتد
أكد رئنس اإلدارة االستراتنجنة في جنش الدفاع اإلسرائنلي اللواء تال كالما على أهمنة خلق حوار

مشترك على المستوى االستراتنجي والعسكري بن مملكة البحرن ودولة إسرائنل ،مشددا على أهمنة
التعاو بن البلدن في المجاالت العسكرنة لوجود قضانا دفاعنة مشتركة.

وقال اللواء كالما  -في أول حوار نجرنه مسؤول عسكري إسرائنلي مع صحنفة محلنة خص به

األنام  -إ اتفاقنات ابراهام تشكل فرصة إلقامة شرق أوسط جدند ،حنث تفتح المجال إليشاء محور
معتدل نضم إسرائنل والبحرن واالمارات واألرد ومصر ،ودول أخرى قد تيضم النه مستقبالً ،امام
محور متطرف تقوده النوم ان ار في الميطقة ،وله وكالء في كل م لبيا وسورنا والنم والعراق.

وأشار كالما  -الذي نتولى رئاسة الشعبة النثالنثة المسؤولة ع الملف اإلنرايي -الى أ وجود هذا

التحالف م شأيه أ نحد م سلوك ان ار العدوايي ،اذ تعتبر القدرات العسكرنة إلسرائنل والدول

المعتدلة عامل تواز في الميطقة.

واعتبر اللواء كالما أ وصول إن ار الى القدرات اليوونة ،سنيتج عيه سباق يووي في ميطقة الشرق

مشددا على أ بالده تؤم بالحل الدبلوماسي للملف اليووي اإلنرايي ،دو التخلي ع
األوسط،
ً
استعدادها ألي سنيارنو مع إن ار ووكالئها ،في حال فشلت الجهود الدبلوماسنة الدولنة.

األيام ،البحرين2021/10/31 ،
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 .21عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "األقصى" ويؤدون طقوسا تلمودية
القدس :اقتحم عشرات المستوطين

النهود ،صباح النوم االنثين  ،المسجد األقصى ،بحراسة م

شرطة االحتالل اإلسرائنلي .وذكرت مصادر محلنة ،أ

عشرات المستوطين  ،بنيهم عياصر

المخابرات اإلسرائنلنة ،اقتحموا المسجد األقصى ،على شكل مجموعات م خالل "باب المغاربة"
(إحدى بوابات األقصى في الجدار الغربي للمسجد) ،وسط ايتشار لشرطة االحتالل في الساحات

وعلى بوابات المسجد .وأشارت إلى أ المستوطين يفذوا جوالت استف اززنة في باحاته ،كما أدوا
طقوسا تلمودنة في الجزء الشرقي ميه ،بلباسهم التوراتي .ونتوقع قنام المزند م المستوطين باقتحام
المسجد خالل فترة ما بعد صالة ظهر ،إذ عادة ما تتم االقتحامات على فترتن صباحنة وبعد صالة

الظهر عبر "باب المغاربة".

قدس برس2021/11/1 ،

جراح
" .22العليا" اإلسرائيلية تصادق على إخالء مواطنين لقطعة أرض بالشيخ ّ
ميدوبو "األنام" :صادقت المحكمة العلنا اإلسرائنلنة ،أمس ،على إخالء مواطين لقطعة أرض في

جراح بالقدس .وقالت وسائل إعالم عبرنة :إ المحكمة العلنا رفضت التماساً تقدم به
حي الشنخ ّ
جراح غنر مأهولة تستخدم كموقف ومغسلة .كما
مواطيو ضد قرار إخالء قطعة أرض في الشنخ ّ
أشارت إلى أ المحكمة قررت تغرنم المواطين الفلسطنينن في األرض بمبلغ  18ألف شنكل .ولم
تتضح مساحة األرض التي قررت المحكمة إلزام المواطين الفلسطنينن بإخالئها .وأوضحت مصادر

أ الحدنث ال ندور ع العائالت الفلسطنينة التي تيظر المحكمة بإخالئها م ميازلها التي تقنم فنها

ميذ العام .1956

األيام ،رام هللا2021/11/1 ،

" .23إسرائيل" تغلق المسجد اإلبراهيمي ومستوطنون يعتدون على فلسطينيين في الخليل
رام هللا :أغلقت إسرائنل أمس المسجد اإلبراهنمي في الخلنل أمام المسلمن والزائرن  ،وميعت إقامة
الصالة فنه ،وأفرغته لصالح المستوطين الذن جاؤوا لالحتفال بـ«عند سبت سارة» النهودي ،وقاموا
باالعتداء على أهالي البلدة القدنمة في الخلنل ،التي أغلقتها القوات اإلسرائنلنة وأجبرت التجار فنها

على إقفال محالهم التجارنة لتأمن اقتحام المستوطين للمكا  .وقال مدنر الحرم اإلبراهنمي الشنخ
حفظي أبو اسينية إ سلطات االحتالل أغلقت الحرم اإلب ارهنمي أمام المصلن المسلمن والزائرن

وسمحت للمستوطين باالحتفال بهذا العند.
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واقتحم المستوطيو المكا  ،ويصبوا خناماً في ساحات الحرم اإلبراهنمي الخارجنة وملعب المدرسة
اإلبراهنمنة في البلدة القدنمة وفي ساحات المحكمة وأمامها وساحات الحرم بالكامل ،وراحوا نؤدو

طقوساً تلمودنة فنها .ومع وجود الحمانة الكبنرة ،اعتدى مستوطيو على فلسطنينن في حارة جابر

في البلدة القدنمة م مدنية الخلنل.

الشرق األوسط ،لندن2021/10/31 ،

 .24االحتالل استولى بالكامل على مقبرة صرح الشهداء في "اليوسفية"
القدس " -األنام" :قال الحاج مصطفى أبو زهرة ،رئنس لجية رعانة المقابر اإلسالمنة في القدس :إ

بلدنة االحتالل اإلسرائنلي في القدس ،وما تسمى "سلطة الحدائق اإلسرائنلنة" ،قد استحوذتا على

مقبرة صرح الشهداء التي تعتبر امتداداً للمقبرة النوسفنة بالقدس الشرقنة المحتلة .وأضاف أبو زهرة

لـ"األنام"" :لقد استحوذوا على المقبرة تماماً ،فالنوم (أمس) قاموا بتركنب المزند م كامنرات المراقبة
وتم تسننجها بالكامل م خالل جدار حدندي نفصلها ع المقبرة النوسفنة" .وتابع" :تم إحكام إغالقها
م الجهة الغربنة بسناج حدندي وقاموا بتنثبنت باب حدندي نميع الدخول إلنها ،إضافة إلى تسننجها

م الجهتن الشمالنة والشرقنة" .وقال أبو زهرة" :اآل ال ندخل المقبرة إال المستوطيو المسلحو
الذن

نقومو بأعمال التجرنف ،والذن

قاموا بتغطنة المقبرة بالكامل بالتراب في محاولة لطمس

معالمها" .وأشار أبو زهرة إلى أيه "في واقع األمر فإيهم نميعو المواطين م الدخول إلى المقبرة وال
نسمحو سوى لعدد قلنل م ذوي أصحاب المقابر داخل المقبرة بالدخول".

األيام ،رام هللا2021/11/1 ،

 .25مخطط إسرائيلي يهدد آالف الدونمات في أراضي مواطني أم الفحم وقراها
حنفا -وكاالت :صادقت اللجية اللوائنة بميطقة الشمال خالل األنام القلنلة الماضنة على خارطة
هنكلنة شمولنة جدندة للمجلس اإلقلنمي مجندو ،ما سنتسبب بمصادرة أراض نملكها فلسطنينو م

مدنية أم الفحم وقراها .وأشار المحامي توفنق السعند جبارن  ،إلى أ الهنكل الشمولي نشمل جمنع
مساحة يفوذ المجلس اإلقلنمي مجندو ،وتشمل هذه المساحة ما نقارب  173ألف دويم ،معظمها جرى

مصادرتها م أصحابها بعد عام  ،1948إلى جايب أراضي بعض القرى المهجرة منثل قرنتي اللجو

والكفرن  ،باإلضافة لقرى م ميطقة وادي عارة .وأوضح جبارن أ بعض األراضي التي ستتم

مصادرتها تعود ملكنة بعضها لفلسطنينن في أراضي 48وهي مزروعة بأشجار الزنتو  ،وموجودة في

مساحات يفوذ المجلس اإلقلنمي مجندو .وأضاف" ،بحسب المخطط الهنكلي الشمولي الجدند لهذا
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المجلس اإلقلنمي فإ

هذه األراضي أصبحت غابات ومياطق خضراء وحدائق عامة ..وبعضها

أصبح مقترح شق شوارع التفافنة لتصبح الحدود الطبنعنة بن البلدات العربنة والمجلس اإلقلنمي

مجندو".

األيام ،رام هللا2021/10/31 ،

 .26سبعة أسرى يواصلون إضرابهم وسط تحذيرات من خطورة أوضاعهم الصحية
رام هللا :نواصل سبعة أسرى في سجو االحتالل اإلسرائنلي ،إضرابهم المفتوح ع الطعام ،رفضا
العتقالهم اإلداري ،أقدمهم األسنر كاند الفسفوس المضرب ميذ ( 108أنام) .واألسرى المضربو

باإلضافة إلى الفسفوس ،هم :مقداد القواسمة ميذ ( 101نوم) ،وعالء األعرج ميذ ( 83نوما) ،وهشام
أبو هواش ميذ ( 74نوما) ،وشادي أبو عكر ميذ ( 67نوما) ،وعناد الهرنمي ميذ ( 38نوما) ،ولؤي
األشقر المضرب ميذ ( 20نوما) .ونخوض األسنر راتب حرنبات إضرابا ع الطعام ميذ ( 22نوما)،
تضاميا مع األسرى السبعة .وحذرت هنئة شؤو األسرى والمحررن م خطورة الوضع الصحي

لألسنر الفسفوس .وبخصوص األسنر القواسمة ،أكدت الهنئة أ وضعه مقلق جدا .فنما نقبع بقنة
األسرى في عنادة سج الرملة .وقالت :إ احتمالنة استشهاد أحد األسرى المضربن تزداد كل لحظة
مع اجراءات االحتالل التعسفنة بحقهم.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/10/30 ،

 .27مجد عويضة مخترع "ريبورتات" ومكتشف مواهب ..خلف قضبان االحتالل
غزة–خاص :خالل إشرافه على إحدى الفرق الفلسطنينة الفينة ،رافق الشاب الفلسطنيي مجد عونضة
( 27عاماً) فرقة "التخت الشرقي" ،أنثياء ذهابهم لبريامج اكتشاف المواهب "عرب جوت تاليت" في قياة
"ام بي سي" السعودنة ع طرنق ميفذ بنت حايو شمال قطاع غزة .ورغم حصوله على التصارنح

الالزمة ..اعتقل االحتالل عونضة في  23شباط /فبرانر م العام  ،2017بنيما كا في طرنقه

ئنسا ليادي المواهب الفلسطنينة .االحتالل عمد على تسهنل سفر
لبريامج "عرب جوت تاليت" ،كويه ر ً
عونضة م ميفذ بنت حايو  ،رغم التعقندات التي توضع في وجه الفلسطنينن  ،لنقع "مجد" في
المصندة التي يصبتها له مخابرات االحتالل وتعتقله.
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 .28انتشار مسلح واطالق نار كثيف في مخيم "عين الحلوة" جنوب لبنان بعد مقتل شاب في محله
لبيا  :نشهد مخنم عن الحلوة لالجئن الفلسطنينن في لبيا  ،نوم السبت ،استيفا اًر عسكرناً ،واطالق
ٍ
يار كنثنف في حي الطوارئ ،ما أسفر ع إصابة الفتى "خ " .في كتفه .وتأتي هذه التطورات في
تجمع المدارس.
المخنم ،بعد اغتنال الشاب "حس أبو دبوس" داخل محله في "حي الطوارئ" قرب ّ
ودايت هنئة العمل الفلسطنيي المشترك الجرنمة التي أدت إلى مقتل أبو دبوس ،مؤكدة أ ما حصل

عمل فردي .وبعد اجتماع طارئ للهنئة في مسجد اليور ،شددت الهنئة في بنا وصل "قدس برس"

يسخة عيه ،على ضرورة تسلنم القاتل والعمل على ذلك بأقرب وقت ممك  .كما شهد المخنم يزوحاً

كبن اًر م األهالي ،إلى جايب إخالء المدارس م الطالب ،وسط ترقب وحذر كبنرن نشهده المخنم.

قدس برس2021/10/30 ،

 .29محمد بركة :لسنا كائنات أليفة في حظيرة الصهيونية وسنحفر حتى بلوغ ضوء الكرامة
قال رئنس لجية المتابعة العلنا داخل أراضي  48محمد بركة إ الفلسطنينن لنسوا كائيات ألنفة في
حظنرة الصهنوينة وسنحفرو حتى بلوغ ضوء الكرامة ،داعنا السفراء األجايب لتحمل مسؤولناتهم

ومياهضة اعتداءات إسرائنل على المواطين العرب الفلسطنينن فنها .وعقدت لجية المتابعة العلنا
واللجية الشعبنة وقنادات محلنة م مد اللد والرملة ونافا اجتماع عمل في مدنية اللد للتداول فنما

نتعرض له المواطيو العرب الفلسطنينو في المدنية م تهدندات ومالحقات ،وبشكل خاص بعد

الحدنث ع إغالق ملف اغتنال الشهند موسى حسوية واستمرار اعتقال  20شابا وتقدنم لوائح اتهام
ضد أربعن شابا م أبياء المدنية .ودعا االجتماع إلى حشد جماهنري واسع ،في المعركة للدفاع

ع أهالي اللد العرب وصمودهم في مدنيتهم ،لصد المؤامرات اإلسرائنلنة علنهم .وكرر بركة دعوة

أطلقها خالل إحناء ذكرى مذبحة كفرقاسم إلى تعزنز الوحدة الوطينة ،م أجل تحصنل حقوقيا دو
مساومات ودو تيازالت ،كوييا أصحاب الوط  ،وال نمك

الصهنوينة”.

أ

يكو كائيات ألنفة في حظنرة

القدس العربي ،لندن2021/10/31 ،

 .30فلسطينيو سورية ..أوضاع اقتصادية صعبة ومنظمات دولية متقاعسة

دمشق-محمد صفنة :طالب مختصو بقضانا الالجئن الفلسطنينن  ،الميظمات الدولنة والحقوقنة
أوضاعا إيساينة صعبة .وأكدوا حاجة الالجئن
بمزند م الدعم لالجئن الفلسطنينن  ،الذن نعايو
ً
الفلسطنينن في الشمال السوري إلى مزند م مد ند العو  ،بسبب "معاياتهم المركبة" يتنجة ظروف

التارنخ :اإلنثين 2021/11/1

العدد5671 :

ص

18

التهجنر والفقر ،وتقاعس الميظمات الدولنة ع تقدنم الجهود لالزمة لحل قضنتهم .ورأى الياشط
الفلسطنيي ماهر شاونش ،أ التعاطي الدولي مع قضانا الالجئن الفلسطنينن ال نرتقي لمستوى

المعاياة والكارنثة اإليساينة والمعنشنة ،التي نكابدها الفلسطنيي السوري ،رغم مرور كل هذه السيوات
على األزمة في سورنا .وأكد شاونش أهمنة زنادة الضغط على "األويروا" ،في حال استمر إحجام
الوكالة ع تقدنم خدماتها في الشمال السوري .ووصف وضع الفلسطنينن في مخنمات الشمال

السوري ،بـ"األصعب على اإلطالق" ،خاصة في مخنم دنر بلوط في ميطقة جيدنرس ،مع غناب أي

وبن شاونش في حدنث لـ"قدس برس" أ المؤتمر الذي
دور لوكالة "األويروا" في الشمال السوريّ .
عقد في العاصمة الديماركنة كوبيهاغ  ،السبت؛ لمياقشة أوضاع فلسطنيني سورنا" ،أمر جند رغم
تأخره" .نشار إلى أ المؤتمر الذي عقد في كوبيهاغ  ،برعانة وتيظنم م مؤسسات المجتمع المديي

في الدايمارك ،حظي بمشاركة شخصنات متخصصة في قضانا الالجئن
االمرنكنة والسوند وهوليدا والدايمارك.

م

الوالنات المتحدة

قدس برس2021/10/31 ،

" .31المرصد السوري" :مقتل  5مقاتلين موالين إليران بقصف إسرائيلي قرب دمشق
بنروت :قُتل  5مقاتلن موالن إلن ار  ،النوم السبت ،في قصف إسرائنلي استهدف ظه اًر رنف دمشق،
وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق اإليسا » .واستهدف قصف صاروخي إسرائنلي يقاطاً في
رنف دمشق الغربي ،تابعة إلن ار ومجموعات موالنة لها ،وفق المرصد ،ما أدى إلى مقتل خمسة

مقاتلن

موالن

لطه ار  .وقال مدنر المرصد رامي عبد الرحم

لـ«وكالة الصحافة الفريسنة» إ

القصف استهدف شحية سالح وذخنرة تابعة للمجموعات الموالنة إلن ار  ،علماً بأيه م اليادر أ

تستهدف إسرائنل مواقع سورنة خالل ساعات اليهار .وكايت «وكالة األيباء الرسمنة» (سايا) يقلت

ع مصدر عسكري سوري في وقت سابق «إصابة جيدنن بجروح ووقوع بعض الخسائر المادنة»،

جراء القصف الذي تردد صداه في أيحاء العاصمة.

الشرق األوسط ،لندن2021/10/30 ،

 .32الكويت ..دعم متواصل لفلسطين ورفض قاطع للتطبيع مع االحتالل
الكونت-خاص :أكد ياشطا كونتنا مواصلة دولة الكونت دعم القضنة الفلسطنينة ،وتجرنم كل
أشكال التطبنع مع االحتالل اإلسرائنلي" .وأشا ار في حدننثهما لـ"قدس برس" إلى الدور الكونتي
المستمر في يصرة القضنة الفلسطنينة م خالل عضونتها في مجلس األم الدولي ..وقال الباحث
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بالشأ الفلسطنيي ،عبد هللا الموسوي ،إ "دولة الكونت كايت وال تزال وستبقى داعمة لحق الشعب
الفلسطنيي في وجه اإلرهاب الصهنويي" .وفنما نتعلق بالقوى السناسنة الكونتنة ،أشار "الموسوي" إلى
أ في الكونت قوى تتفق وتختلف على أمور عدندة ،لك عيدما نتعلق األمر بالقضنة الفلسطنينة،

فنكو هياك شبه إجماع على تأنند حقوق الشعب الفلسطنيي.

فنما أشار رئنس رابطة شباب ألجل القدس ،طارق الشانع ،الدور الخنري الذي تقوم به بالده تجاه
الشعب الفلسطنيي ،موضحا إلى أ "الكونت أطلقت الحمالت الخنرنة لصالح فلسطن  ،ولتحمل على

عاتقها الوقوف جيباً إلى جيب مع الشعب الفلسطنيي ،تيفنذاً ألوامر أمنر البالد الشنخ يواف األحمد

وأسوة بإخوايه األمراء".

وأوضح "الشانع" ،بأ المشارنع الخنرنة تيوعت لتغطي كافة احتناجات الشعب الفلسطنيي في القدس

وحي الشنخ جراح وفي غزة ،مشن اًر إلى أ التبرعات تتجاوز حاجز  5مالنن دوالر سيوناً .وقال:

"هذه الوقفة ما هي إال َد ْن في رقابيا ألهليا في فلسطن المحتلة ،ويح مع فلسطن دوماً ولنس
نوماً".
قدس برس2021/10/31 ،

 .33إيران ترجح مسؤولية أميركا و"إسرائيل" عن هجوم سيبراني استهدف محطات الوقود
ليد  :قال رئنس ميظمة الدفاع المديي في إن ار

العمند غالم رضا جاللي ،إ

االستخباراتنة تشنر إلى مسؤولنة الوالنات المتحدة واسرائنل ع

التحلنالت

الهجوم السنبرايي األخنر على

محطات الوقود .ويقلت وكالة األيباء اإلنراينة (إنريا) ،نوم (األحد) ،عيه القول« :م

ياحنة

المعلومات الفينة يقوم بدراسة القضنة ،وال نمكييا إبداء الرأي بصورة قاطعة» .ووصف الهجوم بأيه

«كا معقداً جداً» ،وفق ما يقلته وكالة األيباء األلماينة .وأشار إلى إمكاينة أ تكو هياك عياصر
داخلنة على صلة بالهجوم السنبرايي ،مضنفاً أ األجهزة األمينة تعكف على دراسة الموضوع م
هذا الجايب أنضاً.

الشرق األوسط ،لندن2021/10/31 ،

 .34االتحاد األوروبي يستأنف مساعداته المالية للسلطة الفلسطينية خالل أسابيع
أعل مكتب االتحاد األوروبي في القدس السبت ،أيه سنتم استئياف المساعدات المالنة المقدمة م

االتحاد إلى السلطة الفلسطنينة خالل أسابنع .وصرح المتحدث باسم مكتب االتحاد األوروبي في
القدس شادي عنثما

لوكالة األيباء الفلسطنينة الرسمنة ،بأ
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األسابنع المقبلة جزء م التعهدات المالنة للسلطة الفلسطنينة للمساهمة في دفع جزء م رواتب
الموظفن العمومنن .

وذكر عنثما أ الحكومة الفلسطنينة تواجه أزمة غنر مسبوقة في الوضع المالي ،واالتحاد األوروبي

نتابع ما نجري ع كنثب مع و ازرة المالنة الفلسطنينة ورئاسة الوزراء.

وامتيع االتحاد األوروبي ،الداعم األكبر للسلطة الفلسطنينة ميذ تأسنسها ،للمرة األولى ،ع دفع

مساهماته المالنة السيونة البالغة أكنثر م  150ملنو دوالر ،بسبب ما أرجعه مسؤولو في االتحاد
إلى “أسباب فينة” .وقال مسؤولو أوروبنو وفلسطنينو إ

عدم تحونل األموال م

االتحاد

نقرها كل سبع سيوات.
األوروبي نعود إلى مراجعة نجرنها كل نثالث سيوات على منزاينته ،التي ّ
القدس العربي ،لندن2021/10/31 ،

 .35واشنطن بوست" :إسرائيل" تصعد من الهجمات ضد المنظمات الحقوقية الفلسطينية
ليد  :قال الزمنل البارز في المعهد العربي بواشيط نوسف ميانر إ إسرائنل صعدت م هجماتها
ضد المدافعن ع الحقوق الفلسطنينة أنيما كايوا.

ورأى ميانر بمقال يشرته صحنفة “واشيط بوست” أ الخطوة األخنرة لنست مفاجئة ولكيها تعبر ع

المدى الذي تذهب إلنه إسرائنل الستفزاز واسكات وقمع أي صوت معارض لسناسات التمننز
العيصري التي تمارسها ضد الشعب الفلسطنيي .ونقول إ قمع ميظمات العمل المديي الفلسطنينة
هي سناسة للحكومة اإلسرائنلنة وجنشها ميذ عام  ،1948وزادت مع ترسخ االحتالل اإلسرائنلي ،وهذا
بفضل تواطؤ وتورط الكنثنر م الحكومات ،ولهذا أصبح المجتمع المديي الدولي هو الملجأ األخنر

للمعارضة ضد إسرائنل ومعاملتها الوحشنة ضد الفلسطنينن .

القدس العربي ،لندن2021/10/31 ،

 .36موسكو تعرض استضافة لقاء فلسطيني  -إسرائيلي
سعت موسكو لتأكند التزامها بالمحافظة على تواز في العالقات مع كل م الطرفن الفلسطنيي

واإلسرائنلي .وأعليت أيها تيوي إجراء جولة محادنثات قرنباً مع قنادة السلطة الوطينة الفلسطنينة ،بعد
مرور أنام على زنارة رئنس الوزراء اإلسرائنلي يفتالي بنيت ،إلى سوتشي ،حنث التقى الرئنس

فالدنمنر بوتن  ،وأجرى الطرفا مباحنثات وصفت بأيها «منثمرة وانجابنة».

وربط بنا أصدرته الخارجنة الروسنة بن التوجه إلى الحوار مع الفلسطنينن وزنارة بنيت األخنرة.

وأوضح أ «رئنس الوزراء اإلسرائنلي زار روسنا مؤخ اًر ،ويخطط إلجراء مباحنثات مع قنادة السلطة
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الوطينة الفلسطنينة» .ولم توضح الو ازرة العياصر التي تيوي طرحها في المحادنثات مع الجايب
الفلسطنيي ،لك مصادر دبلوماسنة فلسطنينة أبلغت «الشرق األوسط» ،أ «قيوات الحوار والتيسنق

على كل المستونات يشطة وفعالة بن روسنا والفلسطنينن  ،لذلك يح يرحب بأي اتصاالت جدندة».

وبدا م اإلعال الروسي أ نثمة تفاهمات أو أفكا اًر طرحت خالل زنارة بنيت ،ونسعى الجايب

الروسي حالناً إلطالع الفلسطنينن علنها .لك هذا االحتمال نتعارض مع معطنات كايت يشرت
سابقاً حول أ الملف الفلسطنيي اإلسرائنلي لم نشغل حن اًز مهماً في محادنثات بوتن وبنيت.

الشرق األوسط ،لندن2021/11/1 ،

 .37إسبانيا ...مسيرة رافضة لمخرجات مؤتمر مدريد واتفاقية أوسلو
شهدت العاصمة اإلسباينة مدرند مسنرة للتعبنر ع الرفض لمخرجات مؤتمر مدرند واتفاقنة أوسلو،
والتأكند على الحقوق الكاملة للشعب الفلسطنيي بإقامة دولته "م البحر إلى اليهر" .وتأتي هذه

المسنرة التي شارك فنها العشرات ،بدعوة م مؤتمر "المسار الفلسطنيي البدنل" (ميظمة مدينة) وذلك

في الذكرى العشرن لمؤتمر مدرند للسالم بمشاركة م الوالنات المتحدة واالتحاد السوفنتي آيذاك.
ورفع المتظاهرو األعالم الفلسطنينة إلى جايب الفتات كتب علنها" :أيهوا االحتالل العيصري"
"تحنا فلسطن " "قاطعوا إسرائنل" "الحرنة لفلسطن " .وفي مندا "بونرتا دي سول" أكد ميظمو المسنرة

في بنايهم على "مواصلة (إسرائنل) احتالل األراضي ،والتطهنر العرقي واليهب بحق الفلسطنينن ".

فلسطين أون الين2021/10/31 ،

 .38تحليالت :روسيا تسعى إلخراج إيران من سورية وهجمات "إسرائيل" تعكس "إحباطا"
بالل ضاهر :رأى محللو إسرائنلنو في الصحف اإلسرائنلنة الصادرة نوم اإلنثين  ،أ روسنا تسعى
إلى إخراج إن ار م سورنة بهدف تعزنز اليظام فنها واإلبقاء على سنطرتها على البالد ووجودها في

الميطقة ،وأيه في موازاة ذلك تعبر الهجمات اإلسرائنلنة السنبراينة والصاروخنة ضد إن ار ع "إحباط"
إسرائنلي م عدم يجاحها بالتأنثنر على الوالنات المتحدة وعودتها إلى االتفاق اليووي.

وأشار المحلل العسكري في صحنفة "ندنعوت أحرويوت" ،ألنكس فنشما  ،إلى أيه في موازاة الهجوم

الصاروخي اإلسرائنلي في سورنة ،قبنل ظهر أول م أمس السبت ،أطلقت طائرات مقاتلة روسنة
صوارنخ باتجاه ياشطي المعارضة السورنة في بلدة قرب مدنية حلب.
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وكتب فنشما أ "دولتن تهاجما في الوقت يفسه أهدافا تهدد مصالحهما في أراضي دولة نثالنثة.
وكل هذا نحدث بعد يحو أسبوع م لقاء بن رئنس الحكومة اإلسرائنلنة ،يفتالي بنينت ،والرئنس

الروسي ،فالدنمنر بوتن  .وا لم نك هذا تيسنقا وتعاويا إستراتنجنا ،فماذا نكو ؟".

وصعدت إسرائنل هجماتها ضد أهداف في سورنة خالل العام الحالي ،الذي لم نيته بعد .وبحسب
ّ
فنشما  ،فإ إسرائنل أطلقت قرابة  400صاروخ وقيبلة ذكنة ضد أهداف في سورنة ،خالل العام

الماضي ،وارتفع هذا العدد بيسبة  %25ميذ مطلع العام الحالي وحتى اآل .

وأضاف أيه "في المقابل ،حجم اليشاط اإلنرايي في سورنة لم نتغنر بشكل دراماتنكي ،األمر الذي لم
نستوجب ،على ما نبدو ،تصعندا إسرائنلنا .وعدد المستشارن اإلنراينن في سورنة ايخفض بصورة

جوهرنة ميذ عام .والوجود اإلنرايي في سورنة ،وبضميه المنلنشنات الموالنة إلنرايي ،تراجع إلى

اليصف تقرنبا ...لك

عيدما نصعدو وتنرة الهجمات ،فإ

الحرب نزداد ،فلماذا تصعد إسرائنل؟".

احتمال حدوث خطأ نتجاوز سقف

واعتبر فنشما أ "التغننر الحاصل في األشهر األخنر لنس في إن ار أو في إسرائنل ،وايما في
السناسة الروسنة في سورنة .ولنس صدفة أ

بوتن

طلب رؤنة بنينت في يهانة األسبوع قبل

الماضي .فقد توصل الروس إلى استيتاج بأيه م أجل تعزنز اليظام في دمشق ،األمر الذي نضم

استمرار سنطرتهم في الميطقة ،علنهم أ نفتحوا سورنة أمام العالم الواسع وتحرنرها م العزلة التي

تميع بدانة إعادة إعمارها".
وتابع فنشما أ

"اإلستراتنجنة الروسنة حتى اآل

كايت تحرنر األرض أوال نثم إعادة اإلعمار.

واآل  ،هم نسعو إلى جيي النثمار السناسنة واالقتصادنة لوجودهم في سورنة أوال .والشرط لتيفنذ ذلك

هو تعزنز مكاية الرئنس األسد وبدء إعادة اإلعمار".

وأشار فنشما إلى أ لقاء بن ممنثلن ع اليظام السوري وممنثلن ع المعارضة السورنة ،قبل

أسبوعن  ،والبحث في إصالحات دستورنة تحت رعانة األمم المتحدة" ،لم نعقد في فراغ .فقد حصل
اليظام مقابل ذلك على تحسن في عالقاته مع دول الخلنج ،اإلمارات والبحرن وعما  ،التي أعادت

فتح سفاراتها في دمشق .واألردينو فتحوا المعابر الحدودنة مع سورنة م دو أ نعارض ذلك
األمنركنو  ،الذن نفرضو عقوبات على سورنة".

وأضاف فنشما أ "الروس نمارسو ضغوطا على األسد كي نسمح أداؤه بفتح مزند م األبواب

إلى العالم .واضعاف التأنثنر اإلنرايي على يظامه هو أحد الشروط المطلوبة م

أجل فتح هذه

األبواب .وهيا توجد إلسرائنل وروسنا مصلحة مشتركة .كذلك نشرح الروس ليا أ األسد بدأ نتعب

م التعلق بإن ار  ،التي تضع صعوبات أمام إعادة إعمار سورنة .ولذلك ل تمارس إسرائنل ضغوطا
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على إن ار فقط وايما على األسد أنضا ،بواسطة استهداف سنادته ،كي تساعده على اتخاذ قرار بأيه
لنس مجدنا له االستمرار بالتقرب لإلنراينن  .وهكذا تجد إسرائنل وروسنا أيفسهما في خيدق واحد ،إلى
حن نقرر الروس أم ار آخر".

إحباط إسرائنلي

م جايبه ،تطرق المحلل العسكري في صحنفة "هآرتس" ،عاموس هرئنل ،إلى هجمات السانبر

اإلسرائنلنة في إن ار  ،مؤخرا ،التي عطلت بشكل خطنر تزوند الوقود في أيحاء البالد ،والقصف
الصاروخي في سورنة ،أول م أمس .ورأى أيها شبنهة بعرقلة حركة السف في منياء بيدر عباس

اإلنرايي ،في أنار/مانو الماضي.

وتساءل هرئنل "هل توجد لخطوات كهذه يتائج عملنة وهل إسرائنل ،رغم تفوقها البارز في المجال

السنبرايي ،ال تعرض يفسها لهجمات مضادة ،اليه ال توجد أي قدرة على يشر مظلة دفاعنة على
جمنع المواقع اإللكتروينة التي قد نهتم اإلنراينو باستهدافها؟ والالفت أ

الهجمات في البحر

تراجعت مؤخرا ،بعد سلسلة عملنات ايتقامنة إنراينة".

ورأى أيه "سنكو لهذه الخطوات تأنثنر ضئنل في الحد األقصى .فاستهداف جودة حناة المواطين
اإلنراينن

ل

نقوض سنطرة الحكم ،الذي صمد تحت ضغوط العقوبات التي مارستها الوالنات

المتحدة لسيوات طونلة .ورغم أ المعركة بن حربن (الهجمات اإلسرائنلنة) في سورنة قلصت حجم

السالح المهرب إلى حزب هللا وتستهدف التموضع اإلنرايي في الميطقة ،لكيها ال توقف هاتن
الظاهرتن بأي شكل م األشكال".

وأضاف هرئنل أ "اليشاط اإلسرائنلي نعكس بقدر كبنر إحباطا .ونعترفو في القنادة األمينة بأ

التانثنر اإلسرائنلي على موقف الوالنات المتحدة في المفاوضات حول اليووي ضئنل وأ إدارة باند

ستكو مسرورة على ما نبدو بالتوقنع على اتفاق جدند ،شبنه بسابقه ،إذا وافق اإلنراينو فقط على
العودة إلى محادنثات جدنة .وتسبب إسرائنل أض ار ار محلنة ،وتيفس ع يفسها ،في السانبر والجو،

لكيها ال تقود في هذه االنثياء إلى أي تغننر إستراتنجي في الواقع اإلقلنمي".

ووفقا لهرئنل ،فإ استمرار الغارات الجونة اإلسرائنلنة في سورنة ،بعد لقاء بوتن مع بنينت" ،ندل مرة
أخرى على أ موسكو لنست قلقة بشكل خاص م االحتكاك اإلسرائنلي – اإلنرايي في سورنة.

وطالما أ إسرائنل ال تستهدف مصالح عسكرنة روسنة هياك ،ل نأبه بوتن على ما نبدو بهذه

الغارات".
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 .39المشروع الجديد لتصفية قضية فلسطين ..أدواته وسبل مواجهته
ناسر الزعاترة
مساء الخمنس الماضي ( 28تشرن

أول)؛ قال رجل االعمال النهودي (سولنفا

آدامز) لقياة

إسرائنلنة ،إ " ،"FIFAندرس بجدنة استضافة إسرائنل واإلمارات والسعودنة إلى جايب مصر ليسخة
كأس العالم لعام .2030
وقال الرجل المقرب م

رئنس " "FIFAإ

"الرناضة نمك

أ

تكو جس ار يحو بياء العالقات

والصداقات مع جنراييا ،ونمكيها تغننر اليموذج بأكمله في الميطقة وحول العالم" .وأضاف أ هذا

الملف تم طرحه خالل زنارة رئنس ""FIFA؛ جنايي إيفايتنيو إلى إسرائنل ،ومشاركته في مراسنم

افتتاح "مركز فرندما للسالم" في مدنية القدس.

لم نك هذا التصرنح الذي نمنثّل حلما بطبنعة الحال؛ سوى فصل م فصول األحالم الصهنوينة
المتسارعة بشأ عملنات التطبنع بن "الكنا " وبن عدد م الدول العربنة ذات الوز واألهمنة ،إذ

سبقته أخبا ر ووقائع حقنقنة كنثنرة نصعب تتبعها كاملة هيا؛ وصل بعضها حد االبتذال ،منثل مشاركة
اإلمارات في مياورات عسكرنة مع "إسرائنل" ،ومشاركتها والمغرب في مسابقة لملكات الجمال ،أو

تسارع عملنات التطبنع االقتصادي ،والحدنث ع مشارنع ذات أبعاد استراتنجنة ،بجايب زنارة رئنس

وزراء االحتالل إلى القاهرة ،وسوى ذلك م مظاهر التطبنع المتسارع ،إ كا مع الدول الجدندة في
هذا المضمار (لبعضها تراث قدنم أنضا) ،أم مع الدول ذات المعاهدات ،منثل األرد ومصر.

هذا هو الوجه األول الذي نكشف حقنقة مشروع التصفنة الجدند للقضنة الفلسطنينة ،أعيي عملنات

نسمى في زم سابق
التطبنع المتسارعة ،وصوال إلى التبشنر بايضمام دول أخرى ،وهو ما كا
ّ
بـ"الحل اإلقلنمي" ،أي فتح العالقة مع الدول العربنة م دو المرور بحل القضنة ،في الوقت الذي
نثم تحونل المؤقت إلى دائم.
نتم فنه تحسن وضع السلطة الفلسطنينة ،وم ّ
سماه "بنرنز"
سماه يتيناهو "السالم االقتصادي" ،ونبدو أ االسم نياسب "بنينت" ،بنيما ّ
هذا الحل ّ
سماه "الحل االيتقالي بعند المدى".
قدنما "الدولة المؤقتة" ،فنما كا شارو قد ّ
وفنما كا األمر نستحق بعض التحلنل في الماضي لكشف حقنقة المشروع ،أل الطرف الصهنويي

لم نك نقول الحقنقة فنما نتعلق بالمستقبل ،وكا نرندها عملنة استدراج للعرب والفلسطنينن  ،عبر
الحدنث ع تأجنل ما نعرف بـ"قضانا الحل اليهائي"؛ فإيه النوم واضح كل الوضوح ،إذ نجاهر
برفض الدولة الفلسطنينة ،وتبعا لذلك التيازل ع األرض بالمعيى الحقنقي ،ونرفض تقسنم القدس

وعودة الالجئن  ،فنما نتحدث فقط ع تحسن وضع السلطة (عنش الفلسطنينن بتعبنر أدق) ،وفي
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ذات المياطق التي نتواجدو فنها (يحو نثلث الضفة الغربنة) ،مع إمكاينة السماح بقدر محدود م
التوسع في أجزاء م مياطق (ب) ،و(ج) ،بحسب تصينفات "أوسلو".

هذا هو الوجه النثايي لمشروع التصفنة .إيه وضوح الهدف اليهائي ،وبتصرنحات رسمنة واضحة.
الدور الرسمي العربي واضح هيا ،ال سنما المحاور الرئنسة والكبرى ،فالمطلوب هو توسنع عملنات

التطبنع ،مقابل تحسن وضع السلطة ،وتسكن وضع قطاع غزة ،وصوال إلى جعل "إسرائنل" كنايا

طبنعنا في الميطقة ،نمك فتح شراكات واسعة معه؛ وعلى كل صعند.

م الضروري اإلشارة هيا إلى أ مشروع التصفنة األهم بعد "أوسلو" ،والذي كا بذات الروحنة التي

تحدنثيا عيها ،قد تم التصدي له بلقاء مصري سعودي سوري (قمة اإلسكيدرنة) ميتصف التسعنينات،
وبالطبع بعدما أدرك الجمنع أ المطلوب هو اختراق إسرائنل وهنميتها على الميطقة.

هيا تحدندا تكم المصنبة راهيا ،فال مصر بعافنتها القدنمة التي تميحها القدرة على قنادة التصدي

لعملنات الهرولة الجدندة ،وتبعا لها مشروع التصفنة الجدند ،وال السعودنة الغارقة في مشاكل النم ،
والباحنثة ع مسار مختلف ،نمكيها فعل شيء؛ هي التي باركت "اتفاقات أبراهام" ،وال سورنا التي
تعنش ما تعنش ،ونحكمها بوتن (صدنق الكنا ) ،نمكيها ذلك ،ال سنما أ المال العربي الذي نعمل

مقاوال للتطبنع ،قد دخل على خط إعادة تأهنلها عربنا ودولنا.

يأتي هيا إلى الجايب اآلخر المهم في المشروع ،أعيي الوضع الفلسطنيي.

م المؤكد أ الجايب األهم في إفشال مشروع التصفنة المشار إلنه آيفا بعد "أوسلو" و"وادي عربة"،

لم نك الموقف الرسمي العربي المشار إلنه ،رغم أهمنته ،بل كا الموقف الفلسطنيي ،وتحدندا عبر

"ايتفاضة األقصى" التي أهالت التراب على مسار التطبنع ،وشطبت المشروع برمته.

وحدت الشعب وأرهقت الغزاة.
حدث ذلك عيدما ايحاز عرفات ،رحمه هللا لـ"ايتفاضة األقصى" التي ّ
صحنح أ االيتفاضة قد ايتهت باجتناح الضفة الغربنة ،وحصار عرفات واغتناله ،وبوضع عربي
نذهب إلى "مبادرة بنروت" إنثر عملنة ابتزاز واضحة بعد هجمات سبتمبر  ،2001إال أ ذلك ال نيفي
تبعاتها بايسحاب االحتالل م قطاع غزة ،بجايب إيهاء مشروع التصفنة في تلك الطبعة ،ولنبدأ

التعونل الحقا على مشروع احتالل العراق ،واعادة تشكنل الميطقة ،والذي فشل أنضا.

هيا تكم المصنبة الكبرى ،فمقابل عرفات وقدرته على المغامرة ،نوجد ها هيا عباس الذي وقف ضد

إ جماع الشعب الفلسطنيي في "ايتفاضة األقصى" ،وتآمر على عرفات ،ومقابل "فتح" التي لم تك قد

تطبعت تماما على مسار االيبطاح ،وأجهزة أمينة تتشكل م عياصر لهم توجهات وطينة؛ توجد هيا
ّ
"فتح" جدندة بطبعة "عباسنة" ،وأجهزة أمينة عيوايها "الفلسطنيي الجدند"؛ بتعبنر مؤسسها الجيرال
"دانتو " ،بجايب "تقدنس" التيسنق األميي؛ بتعبنر عباس يفسه.
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بتحرر قطاع غزة ووجود قاعدة مقاومة فنه ،لك غناب أفق
نبقى الجايب المشرق هو ذلك المتعلق ّ
اليضمام الضفة إلى "ايتفاضة" جدندة ،بوجود عباس (خلنفة سنكو م ذات القماشة كما نبدو)؛

سنجعل حركة القطاع صعبة ،وقبلها خضوع المقاومة لحاجات سكايه.

أما الحل الوحند المتاح إلفشال مشروع التصفنة ،فهو توافق قوى المقاومة (بقنادة "حماس") على

المجربن ،
َّ

نهمش عباس ،واعادة اليظر في آلنة عملها في الضفة ،بإبعاد الفاشلن
مسار جدند ّ
وصوال إلى تنثونرها استيادا إلى ما جرى سابقا (ايتفاضة القدس) ،واستنثما ار لما نحدث حالنا م

سنهال التراب على المشروع إناه ،مع فرصة سايحة
عملنات تهوند ،كيقطة تنثونر محورنة ،وعيدها ُ
وكبنرة أل نكو ذلك محطة باتجاه ايتفاضة أوسع تفرض دحر االحتالل ع أراضي  ،67كمحطة
باتجاه تفكنك المشروع الصهنويي برمته.

موقع "عربي2021/10/30 ،"21

 .40حق العودة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
كيت أيوي أ

نكو عيوا

المقال "م

د .عبد هللا األشعل

أحق بفلسطن  :النهود الالجئو أم أصحاب الدار م

الفلسطنينن ؟"

نثم وجدت أ هذا العيوا عام ،وربما األكنثر فائدة فى مجال كشف الحقائق وتقرنبها إلى األذها

العربنة هو معالجة موضوعات صغنرة بالوضوح الكافى حتى نخسأ الذي فى قلبه مرض وقد بدأت
بأنهم أحق بالعودة إلى فلسطن هل هم الفلسطنينو الذن نجب أ نعودوا إلى وطيهم وبنوتهم أم

النهود الوافدو تحت ذرائع مختلفة نثم تحولت إلى دعاوى وأساطنر؟ وهياك دالالت سناسنة ال تقبل
التشونش وهي أيه كلما أيكرت (إسرائنل) حق العودة للفلسطنينن كا ذلك أكبر دلنل على أيهم
نخططو لالستنالء على كل فلسطن  ،فال نطنقو الحدنث ع

عودة م

أخرجوهم إلى التنه

والضناع .وكايت الحجة األقرب إلى الواقع هي إطالق أساطنر استعمارنة ال تصمد أمام اليظر

العقلي الصارم.

كذلك روجت (إسرائنل) أل النهود لهم الحق فى األرض تارنخنا وال بد م طرد كل الفلسطنينن
حتى نتمكيوا م ابتالع فلسطن  ،وأيا بصراحة أعتبر أ هذه المقوالت ال تستقنم مع دعاوى النهود

القتسام فلسطن والسالم والتعانش مع أهلها .ولكيي أعجب أ الحكومات العربنة لم تدرك مغزى قرار
التقسنم عيد النهود كما فسره أبا إنبا ميدوب الوكالة النهودنة فى األمم المتحدة عيد صدور القرار

في  1947/11/29وكا واضحا أ قرار التقسنم الذي شيت (إسرائنل) على العرب حملة لكي نقبلوه
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كا أسطورة ،كما لم تدرك أ (إسرائنل) فرضت أم ار واقعا أسرع م قرار التقسنم ،ولم تدرك أ قرار
التقسنم كا أسطورة إللهاء العرب وتقسنمهم بن رافض ومؤند ،وكا أول محطة عملنة لتجسند

الحلم الصهنويي على األرض.

حتى كا عام  1950عيدما أصدر الكيسنت اإلسرائنلى قايويا عجنبا للجيسنة سماه قايو حق العودة

على افت راض أ النهود كايوا فى فلسطن وطردوا ميها ،وهذا القايو نعطي الحق ألي نهودي في
العالم في جيسنة (إسرائنل) التي ترخص له بالعودة إلى "وطيه السلنب" بعد "تحرره" .وهذه م

األساطنر الكبرى التي قامت علنها (إسرائنل).

فى هذه المقالة يياقش حق العودة للنهود أم للفلسطنينن ؟ المؤكد أ النهود غزاة زرعوا فى فلسطن

في إطار مؤامرة دولنة واقلنمنة الغتصاب فلسطن

عبر مجموعة م

األساطنر والخرافات

واألكاذنب .وأسطورة حق العودة لم نتضميها قرار التقسنم إذا مأل النهود المساحة المخصصة لهم فى

القرار وهي أقل م يصف فلسطن مخصوما ميها القدس .في حن حق العودة للفلسطنينن تقرر
فى قرار الجمعنة العامة لألمم المتحدة رقم  194أليهم طردوا أو فروا أمام اإلرهاب م العصابات
الصهنوينة خاصة الهاجاياة واإلرجو التي رأس قادتها الحكومة اإلسرائنلنة بعد قنام إسرائنل ،وكا

حق العودة نعيي العودة إلى الوط والبنوت التي هودها النهود واستولوا علنها بذرائع متعددة وطردوا
سكايها ميها بمساعدة الشرطة حدننثا ،وروعوا أهلها فى زم العصابات قبل إيشاء (إسرائنل) .فالنثابت
دولنا وقايوينا أ

أهل فلسطن

فروا م

بنوتهم وأصبحوا الجئن

في وطيهم وفي بالد مجاورة،

وأَيشأت األمم المتحدة وكالة غوث الالجئن وتشغنلهم في الشرق األوسط ،ما نعيي أ الوكالة تغنث
الملهوف مؤقتا لحن حل القضنة الفلسطنينة وعودة الالجئن إلى وطيهم وبنوتهم .فإذا كا قرار

التقسنم وقرار حق العودة وقرار إيشاء الوكالة أدلة على أ فلسطن كايت للفلسطنينن وايقض علنها

النه ود بالمؤامرة ،فأن الدلنل فى األمم المتحدة على أ النهود كايوا فى فلسطن وكايت لهم وحدهم
سوى األساطنر التوراتنة المكذوبة والتارنخنة الكاذبة والروانات الميسوبة زو ار إلى التوراة ،حنث أخبريا

القرآ الكرنم أ كبار رجال الدن النهود قد كتبوا ولعبوا في يصوص التوراة لقوله تعالى :ونل للذن

نكتبو الكتاب بأندنهم نثم نقولو هذا م عيد هللا لنشتروا به نثميا قلنال فونل لهم مما كتبت أندنهم

وونل لهم مما نكسبو ".

فالتارنخ والتوراة أبرناء م كذب النهود ،ولذلك حص النهود أكاذنبهم بجرنمة إرهابنة هي تهمة

معاداة السامنة ،وهي تطلق على كل ياقد لسناسة (إسرائنل) أو أكاذنب النهود التي فيد أهمها

الفلنسوف الفريسي النهودي الذي أسلم فى كتابه األساطنر المؤسسة للسناسات اإلسرائنلنة

ولـ(إسرائنل).
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ويخلص م ذلك إلى أ األمم المتحدة تم توظنفها م جايب القوتن العظمنن بعد الحرب العالمنة
النثاينة حتى تخرج إسرائنل بقرار الجمعنة العامة الذي نيتهك أحكام المننثاق نثم تقبل إسرائنل عضوا
فى األمم المتحدة بشروط أولها تيفنذ قرار التقسنم وذلك بعد خمسة أشهر م تأكند الجمعنة العامة

على حقوق اإليسا فى اإلعال العالمى ،وبعد تأكندها حق العودة للشعب الفلسطنيى أو التعونض

لم ال نرند العودة إلى بنته ووطيه.

ولك النهود العرب كايوا مواطين فى دولهم وايضموا أو طردوا إلى إسرائنل وم حقهم أ نعودوا

م إسرائنل إلى أوطايهم العربنة أو نتم تعونضهم ع ممتلكاتهم بشرط أ نتم التعونض م األموال

الشخصنة للحاكم الذي اتخذ قرار طردهم والمساهمة بذلك فى قنام إسرائنل بل ومحاكمته على هذه
الجرنمة حتى لو لم نك مدركا ألبعادها أل أضرار ق ارره عظنمة.

نترتب على ما تقدم بمياقشة موضوعنة أ حق العودة مؤكد للفلسطنيي ،وهو حق شخصي ال نملك

أحد الينابة عيه إلسقاطه ،وظل حتى اآل شعارا ،ولك هذا الشعار قد تحققه أجنال أخرى ،لك
المشكلة أيه لم توضع آلنات لالقتراب ميه.

فلسطين أون الين2021/10/31 ،

 .41دولة واحدة تعني نكبة ثانية
دمتري شومسكي
نقول البروفنسور نهودا باور إ التفسنر الفعلي إلقامة دولة نثيائنة القومنة بن اليهر والبحر اآل هو

"حرب مع إمكاينة كامية إلبادة الشعوب" ("هآرتس".)10/8 ،

ولك باور نخطئ عيدما نضنف إلى ذلك بأ األمر نتعلق بإمكاينة كامية لإلبادة م كال الطرفن .
الحقنقة مختلفة في جوهرها .الجايب األول ،النهود اإلسرائنلنو  ،هو الجايب األقوى حسب كل

المعاننر الوجودنة ذات الصلة بموضوع المواجهة العسكرنة ،وهو أقوى بما ال نقاس م الجايب
اآلخر .الجايب اآلخر ،العرب الفلسطنينو  ،هو الجايب الضعنف حسب كل المعاننر .لذلك،

"إمكاينة كامية إلبادة شعب" أو للدقة ،و"إمكاينة كامية شفافة" تكم في عملنة بلقية نثيائنة القومنة

في إسرائنل /فلسطن  ،تهدد هيا فقط جايبا واحدا ،وهو الجايب الفلسطنيي.

ال شك في أ الدولة الواحدة بن اليهر والبحر ،التي ندعو إلنها لسبب معن م نعارضو تقسنم

البالد م النسار ،دولة نثيائنة القومنة ،ل تكو نثيائنة القومنة بأي شكل م األشكال .إقامتها ،اآل
أو في المستقبل الميظور ،ستشنر بصورة واضحة إلى االيتصار الكاسح لمشروع االستنطا

الكولوينالي في الضفة الغربنة ،المخلص ميذ سين لفكرة "سنادة اآل " .وحتى لو رافق ضم "المياطق"
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الفلسطنينة تجينس كامل لسكايها في دولة إسرائنل ،منثلما نقول اتباع فكرة دولة دنمقراطنة واحدة في
أوساط النسار وبعض مؤندنها في أوساط النمن  ،فإيه في كل األحوال ستنثنر عملنة الضم السناسنة

هذه موجة كبنرة م الحماس القومي المتطرف – المسنحايي في أوساط النمن .

مسنرة األعالم الفاشنة والحقنرة سنتم إجراؤها م اآل فصاعداً لنس مرة واحدة في السية في القدس،
بل في كل أسبوع وفي جمنع أراضي الوط التي تم استرجاعها يهائنا على أندي السند النهودي ،م

أجل إنثبات م هو صاحب البنت هيا.
االيتفاضة الفلسطنينة ،التي ل

نطول مجنئها ،إزاء "االحتفاالت بالسنادة" ،سنتم الرد علنها برد

صهنويي مياسب م قبل الجنش بالدفاع ع المستوطين وع م نقطعو أشجار الزنتو  ،في
حن أ الشرطة السرنة "الشاباك" ،بالتأكند هي أنضا ل تقف مكتوفة األندي" .الشاباك" ،منثلما

تعلميا مؤخ اًر م األقوال األورونلنة للرئنس الجدند لهذا الجهاز ،روين بار ،فإ هدفه هو تيفنذ

"مبادئ الدنمقراطنة الدفاعنة".

هذه لم تك زلة لسا  .أليه في "الدولة القومنة للشعب النهودي" فإ الشعب والسنادة لنس سوى

العرق النهودي ،أل حكم األغلبنة اإلنثينة – النهودنة ،ويظام اإلتيوقراط حسب البروفنسور أور
نفتحنل ،نعرض أكنثر م مرة في الخطاب اإلسرائنلي كيظام دنمقراطي.
م هيا فإ أي ٍ
تحد لتفوق النهود هو حسب هذا الميطق المشوه مس بالدنمقراطنة.

نمك  ،إذاً ،أ يكو على نثقة بأ "الشاباك" ل نسمح بـ"المس بدنمقراطنة" كهذه ،وبالتعاو مع أذرع
األم الطونلة األخرى اإلتيوقراطنة النهودنة ل نفوت الفرصة لإلسهام بيصنبه في استكمال "العمل

الذي لم نقم بإيهائه ب غورنو " ،منثلما قال رئنس حزب العيصرنة الصهنوينة – الدنينة ،بتسلئنل
سموترنتش ،وسنعمل بكل طاقته إلبعاد أعداء دنمقراطنة النهود م الدولة النهودنة – الدنمقراطنة.
فكرة نثيائنة القومنة ،التي هدفها التوفنق بن

حقوق المواط

الفردنة والحقوق الوطينة الجماعنة

للشعبن في البالد ،اللذن نعنشا بن البحر واليهر ،هي فكرة عادلة ومرحب بها ،مع جذور تارنخنة
عمنقة داخل التنارات السناسنة الرئنسة للصهنوينة الحدننثة.

نجب التطلع إلى تجسند المكويات ذات الصلة في إطار دولة إسرائنل في حدود  1967على أساس
واقع مديي مشترك قائم ومتواصل بن مواطيي الدولة النهود والفلسطنينن  .بالتالي ،رغم أ األمر

نتعلق بواقع مديي معنب ومشوب بعدم المساواة فإيها ما زالت تشكل بينة أساسنة مدينة كافنة للدفع

قدماً بخطاب المصالحة نثيائي القومنة بن مواطيي الدولة.

في المقابل ،في ظل غناب أي كنا مديي مشترك بن إسرائنلنن وفلسطنينن في "مياطق" االحتالل

فإ

محاولة تجسند أسس االتفاق نثيائي القومنة في كل الفضاء الواقع بن
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باألساس أ تزند بدرجة ال تقدر اشتداد االستقطاب اإلنثيي والدنيي ،وأ تنثنر بدرجة أكبر األحاسنس
القومنة – الدنينة البدائنة بن الشعبن  .بياء على ذلك ،هذه التجربة مصنرها الفشل .أليه مع األخذ

في الحسبا عالقات القوة القائمة بن النهود والفلسطنينن فإ يهانتها معروفة مسبقاً ،وهي يكبة
نثاينة.

"هآرتس"

األيام ،رام هللا2021/10/31 ،

 .42كاريكاتير:

فلسطين أون الين ،أيلول /سبتمبر 2021
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